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Beste Bomenaar,

Een sterke dienstverlening die meegaat met de digitale trends is voor ons heel belangrijk. We hebben de voorbije jaren
hard gewerkt aan het digitaliseren van heel wat diensten zodat mensen heel wat zaken online kunnen regelen en niet
voor alles naar het gemeentehuis of OCMW moeten komen.  We vergeten natuurlijk ook de ouderen en de mensen die
niet online zijn niet. Zij kunnen ons altijd telefonisch contacteren of langskomen aan de snelbalie van het gemeentehuis.
Wij helpen hen graag verder.

Vanaf nu gaan we ook op afspraak werken om jullie nog beter te kunnen helpen. Daarover lees je verder in deze Infogids
meer. We zijn er van overtuigd dat dit beter is voor iedereen: wij kunnen ons beter voorbereiden en jullie zullen sneller
geholpen zijn. Want als onze medewerkers weten wie er gaat langskomen, kunnen je dossier voorbereiden en je gerichter
helpen. Jij zal ook minder lang moeten wachten in onze wachtzaal.
Vergeet dus zeker in de toekomst niet eerst een afspraak te maken bij onze diensten. Wij helpen je zo snel en efficiënt
mogelijk verder.

Volg ons zeker ook op Facebook als je op de hoogte wil blijven van wat er te gebeuren staat in onze gemeente, en hou
onze website en de LED-borden in de straten in het oog.

Wij wensen je veel leesplezier.

Jeroen Baert
Burgemeester

VOORWOORD
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BOOM IN EEN NOTENDOP
Aantal inwoners: 18 547
Oppervlakte: 7,37 km²
Bijnaam Bomenaars: hondenfretters
Ereburgers: Bobbejaan Schoepen en Herbert Flack
Aantal wijken: 5

COLOFON
Deze infogids werd uitgegeven door het Lokaal bestuur Boom.

Verantwoordelijk uitgever: College van burgemeester en schepenen, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom
Publiciteitsregie en realisatie: Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bv, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo, 016 25 50 43,
info@inforegio.be, www.inforegio.be 
Eindredactie: Communicatiedienst, 03 880 18 16, info@boom.be

Heb je opmerkingen over de inhoud van deze infogids dan mag je die altijd bezorgen aan de communicatiedienst. Bij
een volgende uitgave houden we hier dan rekening mee.
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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN EN VAST BUREAU
Het college is het uitvoerend orgaan van het lokaal bestuur en oefent dus de dagelijkse werking uit van de gemeente.
Het vast bureau is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Sinds 1 januari 2019 bestaat het vast bu-
reau uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen.

Beslissingen worden door heel het college /vast bureau gedragen. Afzonderlijk kan een schepen geen beslissing nemen.
Wel worden onderling de taken verdeeld en krijgt iedere schepen enkele beleidsdomeinen toegewezen. Zo kan hij be-
paalde dossiers vooraf onderzoeken en er verslag over uitbrengen aan het college/vast bureau.
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Jeroen Baert - Burgemeester
Jeroen.baert@boom.be - 03 880 18 20
•    Algemene leiding en beleidsplan
•    Intergemeentelijke samenwerking
•    Openbare veiligheid, preventie
•    Politie en brandweer
•    Volksgezondheid
•    Intercommunales
•    Juridische zaken
•    City marketing Communicatie - PR
•    Erediensten - Lekenmoraal
•    Personeel
•    Burgerlijke stand
•    Dierenwelzijn
•    Europese samenwerking

Kris Van Hoeck - Eerste schepen 
kris.van.hoeck@boom.be
•    Financiën & aankoopdienst
•    Ruimtelijke Ordening & stadsontwikkeling
•    Lokale ondernemingen & industriële vestigingen
•    Middenstand & markten
•    Sport & recreatie

Francisco Sanchez Santos - Tweede schepen 
francisco.sanchez@boom.be 
0476 40 19 26  - 03 888 76 47
•    Openbare werken
•    Patrimonium - park
•    Begraafplaatsen
•    Speelterreinen
•    Facility

Sven Cools - Derde schepen 
sven.cools@boom.be - 0499 74 34 36 - 03 290 00 83
•    Leefmilieu
•    Duurzame ontwikkeling en energie
•    Ontwikkelingssamenwerking
•    Wijken, buurtwerking en participatie
•    Inburgering
•    Diversiteit en gelijke kansen

Abdel El-Hajoutti - Vierde schepen
abdel.elhajoutti@boom.be - 0473 80 87 61
•    Mobiliteit, verkeer en parkeerbeleid
•    Wonen en huisvesting
•    Gezinsbeleid en kinderopvang
•    Jeugdbeleid
•    Seniorenbeleid
•    ICT

Inge De Ridder - Vijfde schepen
inge.de.ridder@boom.be - 0479 78 17 38
•    Voorzitter BCSD
•    Sociale zaken en armoedebeleid
•    Onderwijs
•    Lokale tewerkstelling
•    Cultuur, erfgoed & monumentenzorg
•    Feestelijkheden en kermissen
•    Toerisme

Arie Hoyaux - Algemeen directeur
Arie.hoyaux@boom.be - 03 880 18 05

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding
van de diensten van het Lokaal bestuur. Hij staat aan het
hoofd van het personeel en is bevoegd voor het dagelijkse
personeelsbeheer. De algemeen directeur woont de ver-
gaderingen bij van het college van burgemeester en sche-
penen, het Vast Bureau en van de gemeente- en
OCMW-raad, en staat in voor de notulen ervan.

Bart Smits - Financieel directeur
bart.smits@boom.be  - 03 880 18 70

Hij beheert samen met de financiële dienst de financiën
van het Lokaal bestuur. Ook de aankoopdienst en de finan-
ciële interne controle horen bij deze afdeling. Als bijzonder
rekenplichtige is hij tevens verantwoordelijk voor de bud-
getopmaak en opvolging voor de Politiezone Rupel.

Wensen jullie een afspraak met de burgemeester of een
schepen?
Geen probleem. Om lange wachttijden te vermijden, wer-
ken we met afspraken. Enkel volgende schepenen hebben
een vast spreekuur:
•    Schepen Francisco Sanchez op woensdag tussen 15u

en 17u.
•    Schepen Abdel El-Hajoutti op zaterdag van 10u tot 13u

of op afspraak.

Wensen jullie een afspraak met de burgemeester, neem
dan contact op met Christel Struyf, kabinetsmedewerker,
op het nummer 03 880 18 20 of stuur een mailtje naar 
burgemeester@boom.be.

Wensen jullie een afspraak met een schepen, neem dan
contact op met een medewerker van het secretariaat, 
op het nummer 03 880 18 24 of stuur een mailtje naar
secretariaat@boom.be

Jullie ontvangen zo vlug mogelijk datum en uur voor een
afspraak. Vermeld telkens kort het onderwerp zodat we
ons eventueel met het juiste dossier kunnen voorbereiden.
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GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD
De gemeenteraad is het wetgevend orgaan in de gemeente en bestuurt, samen met de burgemeester en het college
van burgemeester en schepenen, de gemeente. 
De OCMW-raad is het wetgevend orgaan voor het OCMW en bestuurt, samen met het vast bureau, het OCMW.
Sinds 1 januari 2019 bestaat de OCMW- en gemeenteraad uit dezelfde raadsleden. De Boomse gemeenteraad en OCMW-
raad telt 25 leden. Zij worden om de 6 jaar verkozen door de inwoners van de gemeente die minstens 18 jaar oud zijn.
De bestuursmeerderheid in Boom wordt gevormd door N-VA, CD&V en Groen die samen 15 zetels hebben. De andere
partijen zijn BOOM één en Vlaams Belang. Zij vormen de oppositie.
De gemeenteraad vergadert in principe de derde donderdag van de maand om 20u (tenzij anders bepaald) in de raad-
zaal van het gemeentehuis (2de verdieping). De OCMW-raad valt op dezelfde dag en start normaal gezien om 19.30u.

Gemeenteraadsleden
Kim Van Kerckhoven (N-VA), voorzitter gemeenteraad
Kerkstraat 65, kim.van.kerckhoven@boom.be

Jeroen Baert (N-VA), burgemeester
Beukenlaan 118, Jeroen.baert@boom.be 
Kris Van Hoeck (CD&V), schepen 
Antwerpsestraat 44, kris.van.hoeck@boom.be
Francisco Sanchez Santos  (N-VA), schepen 
Kerkhofstraat 143, francisco.sanchez@boom.be 
Sven Cools (Groen), schepen 
Edgar Tinelstraat 32, sven.cools@boom.be
Abdel El-Hajoutti (CD&V), schepen
Kerkhofstraat 22, abdel.elhajoutti@boom.be 
Inge De Ridder (N-VA), schepen
Antwerpsestraat 44, inge.de.ridder@boom.be 
Heidi Verhoeven (Vlaams Belang), gemeenteraadslid
Kerkhofstraat 300, heidi.verhoeven@boom.be
Yani Brems (N-VA), gemeenteraadslid 
Kerkhofstraat 593, yani.brems@boom.be
Anita Ceulemans (BOOM één), gemeenteraadslid 
Kruiskenslei 31, anita.ceulemans@boom.be
Pascale De Boeck (N-VA), gemeenteraadslid 
pascale.de.boeck@boom.be
Peter De Ridder (BOOM één), gemeenteraadslid 
Hoek 39a, peter.de.ridder@boom.be
Ann De Smedt (N-VA), gemeenteraadslid 
Herten Bruin 1, ann.de.smedt@boom.be
Tom Dewandelaere (CD&V), gemeenteraadslid 
Nielsestraat 90 bus 102, tom.dewandelaere@boom.be
Nourdine Elkaouakibi (BOOM één), gemeenteraadslid 
Tuyaertsstraat 20 - bus 2, nourdine.Elkaouakibi@boom.be

Fatiha Haouat (BOOM één), gemeenteraadslid 
fatiha.haouat@boom.be
Carla Herremans (CD&V), gemeenteraadslid 
carla.herremans@boom.be
Andy Janssens (BOOM één), gemeenteraadslid 
andy.janssens@boom.be
Patrick Marnef (BOOM één), ereburgemeester - 
gemeenteraadslid 
Kaai 33 - bus 4.1, patrick.marnef@boom.be
Tibo Roekaerts (N-VA), gemeenteraadslid 
Voske 34, tibo.roekaerts@boom.be
Lydie Smits (BOOM één), gemeenteraadslid 
Nielsestraat 253, lydie.smits@boom.be
Martha Somers (N-VA), gemeenteraadslid 
Antwerpsestraat 174 bus 1, martha.somers@boom.be
Eddy Van Der Taelen (Vlaams Belang), gemeenteraadslid 
eddy.van.der.taelen@boom.be
Johan Van Limbergen (N-VA), gemeenteraadslid 
Hoogstraat 10, johan.van.limbergen@boom.be
Hans Verreyt (Vlaams Belang), gemeenteraadslid 
Europastraat 12, hans.verreyt@boom.be

Op de hoogte blijven als inwoner
De agenda en verslagen van de gemeenteraad kan je 
terugvinden op www.boom.be.  
De exacte datums van de gemeenteraadszittingen 
vind je op www.boom.be of kan je opvragen bij 
secretariaat, op het nummer 03 880 18 24 of via mail 
(secretariaat@boom.be).

Je kan de vergaderingen bijwonen tijdens het openbaar
gedeelte van de agenda.
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INFORMATIE EN INSPRAAK

Onze gemeente hecht veel belang aan informatie en/of
communicatie en inspraak. Hieronder en op blz. 32
(Communicatiedienst) vind je alle informatie die je daar-
voor nodig hebt.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Ook het lokaal bestuur moet de privacywet, die werd om-
gezet naar een Algemene Verordening Gegevensverwer-
king (AVG), respecteren. Daarom is er een functionaris
voor de gegevensbescherming  aangesteld die ook voor
burgers het aanspreekpunt is voor alle vragen rond de ver-
werking van hun gegevens. Je kan hem bereiken op het
nummer 03 880 18 17 of via privacy@boom.be

Klachten
Hebben onze diensten je foutief of niet afdoende geïnfor-
meerd? Twijfel je eraan dat in jouw dossier de juiste pro-
cedure werd gevolgd? Werd je onvriendelijk behandeld?
Raakt het probleem maar niet opgelost? Vertel het ons.
Een klacht formuleren kan op verschillende manieren:
•    vul het digitaal klachtenformulier in op 
     www.boom.be/klacht 
•    mail naar klachten@boom.be
•    stuur een brief naar de klachtenambtenaar van de ge-

meente Boom of vraag een onderhoud; tel. 03 880 18
17 of klachten@boom.be

Opgelet: beleidsklachten vallen niet onder klachtenbehan-
deling. Heb je opmerkingen of verbetervoorstellen voor
het beleid, richt je dan tot de bevoegde schepen, burge-
meester of algemeen directeur.

Meldingen
Meldingen (technische mankementen of defecten) vallen
evenmin onder klachtenbehandeling. Die kun je melden via
http://meldingen.boom.be.

Een defecte straatlamp kan je melden via 
www.straatlampen.be of 078 35 35 34.
Een probleem met de riolering, straatkolk of gracht? 
Plaats dan je melding via riolering_admin@pidpa.be of
0800 90 300.

Is je afval niet opgehaald? Contacteer dan IGEAN op het
nummer 03 350 08 14 of inzameling@igean.be
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Gemeenteraad, OCMW- en politieraad
Inwoners kunnen volgende vergaderingen bijwonen als zij
dat willen:

Gemeenteraad en OCMW-raad
De exacte datums van de vergaderingen van de gemeen-
teraad en OCMW-raad en de commissies kan je terugvin-
den op www.boom.be of aanvragen via het secretariaat op
het nummer 03 880 18 24 of via mail
(secretariaat@boom.be). De OCMW-raad en de gemeen-
teraad worden op dezelfde datum georganiseerd.
Je vindt de agenda en het verslag eveneens op
www.boom.be.  

Politieraad
In de politieraad van Rupelzone zetelen raadsleden van
Boom, Rumst, Niel, Schelle en Hemiksem. Ze vergaderen
in het zonecommissariaat, J. Van Cleemputplein 5. 

Inwoners kunnen zelf informatie opvragen:
Openbaarheid van bestuur
Wens je inzage of kopie te verkrijgen van een bestuursdo-
cument (het budget, een stedenbouwkundige vergunning
of plannen, een schattingsverslag, structuurplan of een mi-
lieuvergunning …) dan kan je dat schriftelijk aanvragen
(brief, e-mail, fax) via de dienst Kwaliteit & Regelgeving (e-
mail: openbaarheidvanbestuur@boom.be  - fax: 03 880 18 01)
die de inwilliging of weigering van de aanvraag toezendt
aan de gemeentedienst of een derde partij, bvb. het Rijks-
archief van Antwerpen te Beveren, die in het bezit is van
de opgevraagde documenten en deze dan binnen een ter-
mijn van 20 dagen, eventueel gemotiveerd verlengbaar
met 20 dagen (ingeval ruim opzoekingswerk nodig is, in-
dien de bestuursdocumenten gearchiveerd zijn bij een
derde partij) aan jou ter beschikking stelt.

Inwoners kunnen zelf actief deelnemen aan
beleid: 

Wijkraden
Het lokaal bestuur organiseert twee à drie keer per jaar in
elke wijk een wijkraad. Wij zetten alvast zelf enkele inte-
ressante onderwerpen op de agenda, maar ook jij kan pun-
ten aanbrengen. Je ontvangt van ons tijdig een uitnodiging
en meer uitleg over hoe je onderwerpen op de agenda kan
plaatsen. Nadien kan je bij een drankje napraten met buren,
vrienden en de leden van het lokaal bestuur. Iedereen is
van harte welkom. Je vindt de datums van de wijkraden
op www.boom.be/wijkraden. Er zijn nu ook ‘wijkraden on
the road’, waarbij het bestuur samen met de kernleden
naar de wijk komt en op verschillende plaatsen halt houdt
om met de buurtbewoners te praten.

Voorzitters wijkraden:
Centrum: Mariette Van Aken
Boom-Noord: Patrick Croisiau
Noeveren: Frans Vercauteren
KaDrie: Johnny Verbruggen
Hoek-Bosstraat: Renilde Thys

Adviesraden
Het Lokaal bestuur doet een beroep op verschillende ad-
viesraden.
De leden van de adviesraden bekijken dossiers, geven ad-
vies en doen voorstellen. Via deze raden krijgen allerlei or-
ganisaties, verenigingen én burgers inspraak in het beleid.
Ook als je niet behoort tot een of andere vereniging kan je
in heel wat adviesraden je steentje bijdragen. Soms enkel
met spreekrecht, soms ook met stemrecht. Ben je geïnte-
resseerd, contacteer dan:

Jeugdraad
Gunter Waegemans, jeugdconsulent
03 880 18 95
jeugd@boom.be  

Sportraad
Marleen Naegels, sportfunctionaris
03 888 94 83
sport@boom.be 

Cultuurraad
Frank Rits, Afdelingshoofd cultuur en vrije tijd
03 880 1899
cultuur@boom.be 
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Noord-Zuid Raad
Nathalie Janssens, 
03 880 18 92
noordzuid@boom.be

Seniorenadviesraad
Sally Nauwelaerts, seniorenconsulent
03 880 58 41
senioren@boom.be 

Lokaal overleg kinderopvang en gezinsbeleid (LOKG)
Dorien Claes, medewerker Huis van het kind Boom
0473 33 82 31
Dorien.claes@boom.be

Adviesraad Bibliotheek
Dara De Bruyn, bibliothecaris
03 880 19 00
bibliotheek@boom.be  

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
(GECORO)
Pamela Piters,  omgevingsambtenaar en secretaris Gecoro
omgeving@boom.be 

Middenstandsraad
Geert De Maerschalck
03 880 18 30, verantwoordelijke lokale economie
lokaleeconomie@boom.be

Diversiteitsraad
Fauzia El Hajouti
0475 78 01 77
diversiteit@boom.be

Lokaal netwerk kinderarmoede
Lize Van Dijck
03 880 58 40
lize.vandijck@boom.be

© Yannig Van de Wouwer
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WIJ WERKEN OP AFSPRAAK
Vanaf nu moet je bij al onze diensten een afspraak maken,
behalve bij de snelbalie (meer informatie op pagina 13). Dat
wil zeggen dat je dus niet meer zomaar het gemeentehuis
kan binnenstappen als je bijvoorbeeld een nieuwe identiteits-
kaart wil aanvragen. Maar dat wil ook zeggen dat je vanaf
nu veel minder lang zal moeten aanschuiven en dat je beter
geholpen zal worden, omdat we weten dat jij zal langskomen
en je dossier dus kunnen klaarleggen en voorbereiden.

Hoe maak je een afspraak?
Je vindt alle informatie op www.boom.be/afspraak. Bij de
meeste diensten kan je via deze pagina zelf online een 

afspraak maken. Heb je geen computer of internet? Dan
kan je natuurlijk nog altijd telefonisch een afspraak maken.
Je belt daarvoor naar de snelbalie 03 880 18 00 of komt
even langs de snelbalie om een afspraak te maken op een
later tijdstip.

Wanneer kan ik afspraken maken?
Je kan enkel een afspraak maken tijdens de openingsuren
van de diensten. Die vind je in deze Infogids per dienst ook
nog eens terug.

SNELBALIE EN ONTHAAL
Antwerpsestraat 44, 2850 Boom

DIENSTVERLENING
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03 880 18 00 - onthaal@boom.be

Openingsuren
Voormiddag Namiddag

Maandag 9u - 12u 13.30u - 17u
Dinsdag 9u - 12u 13.30u - 19u
Woensdag 9u - 12u 13.30u - 17u
Donderdag 9u - 12u 13.30u - 17u
Vrijdag 9u - 12u gesloten

Iedereen die het gemeentehuis binnenkomt, meldt zich aan aan het onthaal. Onze medewerkers verwijzen je door naar
de dienst waar je een afspraak hebt. Heb je geen afspraak gemaakt met onze diensten? Dan zullen de onthaalmedewer-
kers dit voor je regelen. Hou er wel rekening mee dat je niet onmiddellijk een afspraak zal krijgen, dus op een later tijdstip
terug zal moeten komen.

Veel ‘producten’ of documenten kun je meteen meekrijgen aan deze afhaalbalie.

Voor de zaken die aan de snelbalie kan regelen, moet je geen afspraak maken. Hier kan je tijdens de openingsuren altijd
terecht.
Aan de snelbalie kan je onder andere voor volgende zaken terecht:
•    afhalen van een internationaal paspoort
•    allerhande vuilniszakken  
•    aanvragen en afhalen bewonerskaart
•    aanvragen ophaling grof huisvuil
•    aanvragen inname openbare weg en bijhorende parkeerbordjes
•    ticketverkoop Cultuurcentrum De Steiger en andere gemeentelijke evenementen
•    inlichtingen diensten
•    afstempelen attesten RVA
•    afgifte attesten inenting polio
•    gemeenteplan, infogids en ophaalkalender
•    …

Meld je aan want …
We werken in het gemeentehuis met een klantenbegeleidingssysteem en op afspraak. Dat betekent dat iedereen die
zich aanmeldt aan het onthaal een ticket krijgt en vanuit de centrale wachtplaats op het gelijkvloers zal opgeroepen
worden. Dat geldt voor alle diensten, ook diegene die zich op de eerste verdieping bevinden. 
Na de oproep word je geholpen door de juiste, gespecialiseerde ambtenaar. 
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LEVENSLOOP

DIENST BURGERZAKEN 
Antwerpsestraat 44, 2850 Boom
03 880 18 60 - burgerzaken@boom.be

Wij werken op afspraak. Via  www.boom.be/afspraak kan
je een afspraak maken bij deze dienst. Als je niet online
bent, kan je telefonisch een afspraak maken op het num-
mer 03 880 18 00.
Je kan afspraken maken van maandag tot vrijdag tussen
9u en 12u en op dinsdag ook tussen 14u en 19u.

Digitaal loket
Voor heel wat documenten en attesten van de dienst Bur-
gerzaken, hoef je niet meer naar het gemeentehuis te komen.
Heb je bijvoorbeeld een uittreksel uit het strafregister nodig,
een geboorteakte of een attest samenstelling gezin? Dan
kan je deze online aanvragen en afdrukken via het digitale
loket van de gemeente. Je kan je o.a. aanmelden met je e-ID
kaartlezer, itsme en andere toegangssleutels. 
Surf naar www.boom.be/e-loket om te kijken welke docu-
menten je online kan aanvragen.
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Geboorte en adoptie
Geboorte
De aangifte van geboorte gebeurt in de gemeente waar
de baby werd geboren, binnen de 15 dagen na de beval-
ling.

Adoptie
Meer informatie krijg je bij Kind & Gezin, Vlaams Centrum
voor Adoptie, 02 533 14 14 of 078 15 01 00 of 
www.kindengezin.be/adoptie. 

Poliovaccinatie
Bij de aangifte van de geboorte ontvang je een formulier
met verplichte inenting tegen polio. Na de laatste inenting
bezorg je het origineel formulier, ingevuld en ondertekend
door de geneesheer, terug aan het gemeentehuis van waar
het kind woont. Dit moet gebeuren vóór de baby 18 maan-
den oud is.

Overlijden
Een overlijden wordt aangegeven door de begrafenison-
dernemer bij de burgerlijke stand van de gemeente waar
het overlijden plaatsvond. Er zal een overlijdensakte opge-
steld worden.

Je kan begraven worden op de volgende manieren:
•    volle grond
•    urnenveld
•    columbarium
•    asuitstrooiing op de strooiweide
Je kan de as ook laten uitstrooien in zee, bewaren of uit-
strooien op een andere plaats dan de begraafplaats.

Begraafplaatsen
De begraafplaats bevindt zich in de Kerkhofstraat

Orgaandonatie
Indien je meerderjarig bent, kan je je keuze voor orgaan-
donatie laten registreren in het gemeentehuis. Je kan deze
registratie ook zelf doen via www.mijngezondheid.be of bij
je huisarts. Je kan uitdrukkelijk verzet aantekenen of juist
uitdrukkelijk toestemmen met het feit dat je organen en
weefsels na je overlijden mogen weggenomen worden. Je
kan je verklaring steeds wijzigen of intrekken.
Meer info: https://www.health.belgium.be 

Euthanasie
Je kan een wilsverklaring afleggen in verband met eutha-
nasie. Het formulier kan je aanvragen bij de dienst burger-
zaken of downloaden vanuit de website. Deze
wilsverklaring kan je laten registreren bij je lokaal bestuur.
De registratie is niet verplicht; de wilsverklaring is dus ook
geldig indien ze niet geregistreerd is. De wilsverklaring kan
op elk moment worden ingevuld. Dit moet gebeuren in het
bijzijn van twee meerderjarige getuigen die de wilsverkla-
ring mee ondertekenen. De wilsverklaringen opgemaakt na
2 april 2020 blijven levenslang geldig. Wilsverklaringen die
eerder werden opgemaakt moeten na vijf jaar (eenmaal)
herbevestigd worden om geldig te blijven. Uiteraard kan
op elk moment elke wilsverklaring ingetrokken, herzien of
aangepast worden.

Huwen en samenwonen
Huwen
Het huwelijk vindt plaats in de trouwzaal van het gemeen-
tehuis.

Je komt langs op de dienst burgerzaken of je reserveert
schriftelijk de dag en het uur van de plechtigheid. 

Samenwonen
Je kan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een ver-
klaring laten opmaken in verband met wettelijk samenwo-
nen.

Scheiden
Na een uitspraak van de rechtbank wordt het vonnis met
betrekking tot de echtscheiding overgeschreven in de cen-
trale databank van de akten van de burgerlijke stand
(DABS). Je hoeft zelf geen stappen te ondernemen. 

Adreswijziging
•    Binnen de gemeente of naar onze gemeente:
     Je geeft je adreswijziging door aan de dienst burgerza-

ken binnen de acht werkdagen nadat je verhuisde. Dit
kan via het digitale loket van de gemeente en via het
online formulier: www.boom.be/adreswijziging. Bij een
gunstig politieonderzoek ontvang je van de wijkagent
een brief waarmee je kan langskomen na afspraak op
de dienst burgerzaken om je identiteitskaart aan te pas-
sen.
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•    Naar een andere gemeente:
     Je gaat naar de dienst bevolking van de nieuwe ge-

meente om je adreswijziging aan te geven. In je nieuwe
gemeente worden alle formaliteiten vervuld.

•    Naar het buitenland:
     Voor je verhuist naar het buitenland kom je naar de

dienst burgerzaken met de identiteitskaarten van alle
gezinsleden, vergezeld van de nieuwe adresgegevens
in het buitenland.

Verhuis je en heb je parkeerbordjes nodig?
Parkeerbordjes voor verhuis of inname openbare weg
(container, stelling) vraag je aan aan de snelbalie van het
gemeentehuis (zie blz. 11). Daar krijg je ook de bordjes mee
mits betaling van een borg van 50 euro die je nadien ui-
teraard terug krijgt. Let op: parkeerverbod moet 24u
vooraf geplaatst worden om geldig te zijn volgens het ver-
keersreglement. Houd daar rekening mee. Je kunt het for-
mulier ook aanvragen via onthaal@boom.be, of je de
aanvraag via het online formulier doorsturen:
www.boom.be/inname

Documenten
Identiteitskaart
De elektronische identiteitskaart is tien jaar geldig. Zij
wordt uitgereikt aan elke Belg vanaf de leeftijd van 12 jaar.
De elektronische identiteitskaart biedt de mogelijkheid om
je identiteit kenbaar te maken, in België en in de landen van
de Europese Unie te reizen, maar ook om een elektroni-
sche handtekening te gebruiken die dezelfde juridische
waarde heeft als die op papier.

Diefstal of verlies van je identiteitskaart
•    Blokkeer de kaart onmiddellijk door gratis te bellen naar

DOCSTOP op het nummer 0800 2123 2123. Zo voor-
kom je frauduleus gebruik van je kaart. 

•    Je doet eveneens aangifte van het verlies bij de lokale
politie of het gemeentebestuur. Je neemt hiervoor een
recente pasfoto mee. Je ontvangt een voorlopig attest.

•    Indien je je kaart terugvindt, neem je onmiddellijk con-
tact op met de dienst burgerzaken.

KIDS-ID
De kids-ID is een elektronisch identiteits-en reisdocument
voor kinderen onder de twaalf jaar. De kaart is in principe
drie jaar geldig. Wanneer de foto niet meer gelijkend is,
vraag je best een nieuwe kaart aan. Zo vermijd je proble-
men aan de grens. Indien je op reis vertrekt, vraag je de
kaart minstens 3 weken vóór je vertrek aan. 

Reispaspoort
Om naar het buitenland te reizen, heb je officiële docu-
menten nodig. Voor een aantal landen volstaat een identi-
teitskaart, andere landen eisen een reispaspoort, eventueel
een visum of ook nog een inentingsbewijs. Meer info over
de noodzakelijke documenten krijg je bij de dienst burger-
zaken, je reisbureau of bij FOD Buitenlandse zaken,
www.diplomatie.belgium.be. 

Een bestaande reispas kan je niet verlengen. Een reispas
is zeven jaar geldig. Hou er rekening mee dat de aanvraag
en aflevering ongeveer twee weken in beslag neemt. 

Rijbewijs
Je kan een rijbewijs aanvragen vanaf de leeftijd vanaf 16
jaar voor een scooter of bromfiets en een voorlopig rijbe-
wijs voor een auto vanaf 17 jaar. Een voorlopig rijbewijs is
18 of 36 maanden geldig. 

Pensioen
Je aanvraag voor rustpensioen voor werknemer en/of zelf-
standige doe je bij de dienst burgerzaken ten vroegste één
jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd.
Personen met een vervangingsinkomen, ziektevergoeding,
werkloosheidsuitkering of brugpensioen dienen geen pen-
sioenaanvraag te doen. Zij zullen een jaar op voorhand
door de pensioendienst zelf op de hoogte gebracht wor-
den. 
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BOUWEN EN WONEN

HUISVESTING
Dienst huisvesting
Antwerpsestraat 44
03 880 18 90 - huisvesting@boom.be

Wij werken op afspraak. Via  www.boom.be/afspraak kan
je een afspraak maken bij deze dienst. Als je niet online
bent, kan je telefonisch een afspraak maken op het num-
mer 03 880 18 00.
Je kan afspraken maken van maandag tot vrijdag tussen
9u en 12u en op dinsdag ook tussen 14u en 19u.

Bij de dienst huisvesting van de gemeente kan je terecht
met al je vragen over wonen. Het maakt niet uit of je huur-
der of eigenaar bent of gewoon op zoek bent naar infor-
matie over wonen. 

Je kan vragen stellen over: 
•    premies en energiepremies
•    huuraangelegenheden
•    sociaal lenen
•    sociaal wonen 
•    sociaal verhuurkantoor
•    leegstand
•    verwaarlozing
•    woningkwaliteit
•    conformiteitsattesten

De medewerker van de dienst huisvesting geeft je gratis
advies en dienstverlening.

De dienst  werkt verder ook nauw samen met sociale huis-
vestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, de huur-
dersbond, het OCMW en andere welzijnsdiensten. 
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Goed Wonen.Rupelstreek
Goed Wonen.Rupelstreek is een sociale huisvestingsmaat-
schappij die werkzaam is in de gemeenten Boom en
Rumst. In beide gemeenten verhuren zij reeds geruime tijd
sociale woningen (huizen en appartementen) volgens de
reglementering van de Vlaamse Overheid. Ze verkopen
ook nieuw gebouwde sociale woningen.

Contactgegevens
Uitbreidingsstraat 39
2850 Boom

Email: info@gwrupel.be
Tel:  (+32) 03 880 79 60
Website: www.goedwonenrupelstreek.be/

Openingsuren
Het onthaal is open op woensdag van 9.30u tot 11.30u
De andere dagen werken wij op afspraak.
Inschrijvingen zijn steeds op afspraak!  

Alle dagen telefonisch bereikbaar
Maandag tot donderdag: van 9u tot 12u en 13u tot 16u
Vrijdag: van 9u tot 12u

BOUWEN EN VERBOUWEN
Omgeving
Cel “Ruimtelijke ordening - Bouwdienst”
Antwerpsestraat 44
03 880 18 50 - omgeving@boom.be

Wij werken op afspraak. Via  www.boom.be/afspraak kan
je een afspraak maken bij deze dienst. Als je niet online
bent, kan je telefonisch een afspraak maken op het num-
mer 03 880 18 00.
Afspraken kunnen gepland worden op maandag, dinsdag
en donderdag tussen 9u en 12u en op dinsdag ook tussen
16u en 19u.

Wil je bouwen of verbouwen? Ben je van plan om bepaalde
werken uit te voeren, dan neem je best contact op met de
dienst ruimtelijke ordening. Zij zullen je graag verder helpen.

Je kan bij de dienst terecht voor:
•    Algemene informatie;
•    Attesten en uittreksels (planologisch attest, steden-

bouwkundig attest of inlichtingen);
•    Informatie over ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s),

verkavelingen, planningsprocessen,…;
•    Omgevingsvergunningen: Sinds 1 januari 2018 kan je bij

de diensten milieu en ruimtelijke ordening terecht voor
de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning
vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergun-
ning, de verkavelingsvergunning, de milieuvergunning
en in sommige gevallen ook de socio-economische
vergunning. De aanvragen worden ingediend bij één
loket, het Omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaan-
deren.be). Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot
betere resultaten. Vooraleer je een aanvraag indient,
kun je best eerst nagaan of je een vergunning nodig
hebt. Voor sommige werken kan een melding of geldt
mogelijk een vrijstelling. Om zeker te zijn, neem je best
altijd vooraf contact op met de gemeente.

Kadaster
Bij de cel ruimtelijke ordening kan je terecht voor het ver-
nemen van het kadastraal inkomen van je eigendom of van
een eigendom die je wenst te verwerven. Ook gegevens
over de oppervlakte en het kadasternummer, kan je hier
verkrijgen.

Gegevens over eigenaars van kadastrale percelen zijn
tegen betaling op te vragen bij:
Kadaster Boom
Italiëlei 4 bus 10
2000 Antwerpen
Tel. 02 575 13 90 - meow.antenne.104@minfin.fed.be  

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening (GECORO)
De GECORO geeft advies aan het lokaal bestuur in ver-
band met ruimtelijke planning. Dit houdt in dat adviezen
gegeven worden over structuurplannen, ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen en mogelijk ook grote verkavelingsdossiers.
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OMGEVING
Cel “Milieu en duurzaamheid”
Antwerpsestraat 44, 2850 Boom
03 880 18 58 - milieu@boom.be

Wij werken op afspraak. Via  www.boom.be/afspraak kan
je een afspraak maken bij deze dienst. Als je niet online
bent, kan je telefonisch een afspraak maken op het num-
mer 03 880 18 00.
Afspraken kunnen gepland worden op maandag, dinsdag
en donderdag tussen 9u en 12u en op dinsdag ook tussen
16u en 19u.

AFVAL
Wij hebben in onze gemeente een aparte inzameling van:
•    grof huisvuil 
•    snoeihout
•    PMD: plastieken flessen en flacons, metalen verpakkin-

gen en drankkartons 
•    GFT+: groenten-, fruit en tuinafval, etensresten, vlees-

en visresten, vaste zuivelproducten, eieren en brood-
resten 

•    restafval
•    glas
•    P&K: papier en karton
•    textiel

Je vindt de ophaaldata in je ophaalkalender, deze kalender
ontvang je jaarlijks in december in je brievenbus. Je kan de
kalender afhalen aan het onthaal, of je kan de kalender
raadplegen via www.ophaalkalender.be.

Afvalzakken
GFT-, restafval- en PMD-zakken kan je kopen op de vol-
gende plaatsen:
•    onthaalbalie gemeentehuis; 
•    Carrefour, Molenstraat 84 te Reet
•    Alvo (Superpost), Antwerpsestraat 34 te Boom
•    De Wachter J., Blauwstraat 64 te Boom
•    Delhaize, ’s Herenbaan  te Reet
•    Colruyt, Papensteenstraat 1 te Boom

Glas
De ophaling gebeurt huis-aan-huis, voor de exacte data
raadpleeg je best de ophaalkalender.  Het glas dient aan-
geboden te worden in een stevige bak of emmer.

Papier en karton
De ophaling gebeurt huis-aan-huis, voor de exacte data
raadpleeg je best de ophaalkalender.  Papier en karton
dient aangeboden te worden in een kartonnen doos  of sa-
mengebonden met natuurkoord. 

Grof huisvuil
Dit huishoudelijk afval is te groot voor de huisvuilzak. Grof
vuil wordt enkel op aanvraag opgehaald. Aanvragen moe-
ten gebeuren aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

MILIEU EN DUURZAAMHEID
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Er mag max. 2 m³ per keer aangeboden worden. Voor de
ophaling wordt een retributie aangerekend.

Snoeihout
Snoeihout wordt aan huis opgehaald. Je bindt het materi-
aal samen met een natuurkoord, Je mag maximum 2 m³
per beurt meegeven en het mag maximum 1 meter breed
of lang zijn en niet meer wegen dan 15 kg. Snoeihout wordt
enkel op aanvraag opgehaald aan huis. Voor de ophaling
wordt een retributie aangerekend.

Textiel
Textiel wordt tweemaandelijks aan huis opgehaald door
Ecoso i.s.m. IGEAN. De exacte dagen vind je terug op de
afvalkalender. Onder textiel valt kledij, schoenen, handtas-
sen, lederwaren en ook huishoudtextiel zoals handdoeken,
lakens, gordijnen. Matrassen, kussens en tapijten horen hier
niet bij. Bied het textiel aan in een plastic zak en kleef de
flyer erop die een week voor de inzameling bedeeld zal
worden. 

Recyclagepark
Dijleweg 3, 2850 Boom
Tel 03 350 08 14

Openingsuren vanaf 1 januari 2021:
Voormiddag Namiddag

Maandag gesloten 13u - 19u
Dinsdag 9u - 12u 13u - 17u
Woensdag gesloten gesloten
Donderdag 9u - 12u 13u - 17u
Vrijdag gesloten 13u - 17u
Zaterdag                               9u - 16u
Zondag gesloten gesloten

Meer informatie over de sluitingsdagen vind je op de 
website van IGEAN, www.igean.be.

MILIEUHINDER
Dit kan een probleem van geluids-, geur-, stof- rook- of
lichthinder zijn of een vermoeden dat de menselijke ge-
zondheid of het leefmilieu kan worden aangetast. In al
deze gevallen kan je een melding maken bij de milieu-
dienst.

Algemeen meldpunt 's nachts of tijdens het weekend: 
03 443 09 00 (interventiedienst politie) 
Bij zeer ernstige, dringende feiten: 101
Bij lozingen of brand: 112

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(VROEGER MILIEUVERGUNNINGEN)
Het omgevingsdecreet en Het Vlaams reglement op de Mi-
lieuvergunningen (VLAREM) onderwerpt bedrijven aan
een vergunningsplicht (1e of 2e klasse) of meldingsplicht
(3e klasse) voor activiteiten die hinder kunnen veroorzaken
aan omwonenden en het leefmilieu. In sommige gevallen
moeten ook particulieren een melding indienen. Dit is bij-
voorbeeld het geval voor de opslag van stookolie indien
de tank groter is dan 5 000 liter, een opslagtank voor gas-
sen of voor een airco met een vermogen van meer dan
5kW. Meer informatie krijg je bij de milieudienst.

MILIEURAAD
De milieuraad engageert zich voor het Boomse leefmilieu.
Door middel van participatieve projecten worden knelpun-
ten en ideeën besproken en wordt er naar oplossingen ge-
zocht. Wil je meer weten over de werking of heb je zin om
je steentje bij te dragen? Contacteer dan de milieudienst.
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DUURZAAMHEID
Ecohuis ’t Kleibrood 

’s Herenbaan 129 te 2850 Boom
03 880 18 58 (enkel op afspraak)- ecohuis@boom.be 
In ecohuis ’t Kleibrood worden er tentoonstellingen, cur-
sussen en voordrachten georganiseerd rond milieu, natuur,
energie en duurzame ontwikkeling i.s.m. EnergieKhuis en
Kamp C. 

Milieupremies
Tal van instanties verlenen subsidies om het gebruik van
hernieuwbare energie (bv. warmtepomp) aan te moedi-
gen. Neem alvast een kijkje op www.energiesparen.be of
www.premiezoeker.be om na te gaan voor welke premies
je in aanmerking komt. 

EnergieK loket
De energieadviseurs van het EnergieK loket zullen maan-
delijks je vragen beantwoorden over energie. Gaande van
organisatie van groepsaankopen, energiebesparende re-
novaties, kosten, facturen, leveranciers en offertes verge-
lijken tot het aanvragen van premies. Raadpleeg de
kalender voor de openingsuren en de locatie van het Ener-
gieK loket in Boom op www.igean.be/EnergieKhuis of con-
tacteer hen via 03 350 08 08. Je kunt met je vragen ook
altijd terecht tijdens één van de zitdagen in de buurtge-
meenten.

Elektrische wagens
In onze gemeente kan je je elektrische wagen opladen op
volgende locaties:
•    Kaai 34
•    Parking Varkensmarkt 
•    Parking Victor De Meyerestraat
•    Parking Antwerpsestraat 451
•    Parking Wijckmansveld aan speelterrein (over nr. 6)
•    Parking bedrijventerrein Scherpenhoek
•    Wilgenstraat aan Heilig Hartkerk
•    Parking Dirkputstraat 387  (voorjaar 2020)
•    Velodroomstraat (voorjaar 2020)
•    Statiestraat (voorjaar 2020)
Voor alle laadpalen geldt: laadpaal Allegro, betalen via
laadkaart of smartphone-app.

Rijd je met een wagen op CNG, dan kan je tanken op vol-
gende locatie: DATS, Papensteenstraat 1. Betalen via
debet- of via kredietkaart.



DIENST OPENBARE WERKEN
Antwerpsestraat 44
2850 Boom
03 880 18 43 - openbare.werken@boom.be

Wij werken op afspraak. Via  www.boom.be/afspraak kan
je een afspraak maken bij deze dienst. Als je niet online
bent, kan je telefonisch een afspraak maken op het num-
mer 03 880 18 00.
Afspraken kunnen gepland worden van maandag tot vrij-
dag tussen 9u en 12u en op dinsdag ook tussen 14u en 19u.

De dienst openbare werken staat in voor het onderhoud
en beheer van:
•    signalisatievergunningen
•    gemeentegebouwen
•    wegen
•    openbare werken
•    voet- en fietspaden
•    nutsleidingen
•    begraafplaats
•    gemeentelijk park
•    grachten van algemeen belang
•    sport- en speelpleinen

•    straatmeubilair (vb. vuilbakjes en fietsenstallingen)
•    wegmarkeringen en wegsignalisatie
•    werken in eigen beheer
•    sneeuw- en ijzelbestrijding
•    verloren voorwerpen
•    fietsen-, brandhout- of veilingverkoop
•    parkeerproblematiek (mindervalideparkings)
•    plaatsbeschrijving / vaststelling openbaar domein bij

borg stedenbouwkundige vergunning
•    huur gemeentelijk patrimonium
•    huurovereenkomsten / aankoop verkoop onroerend

goed
•    groenonderhoud / snoeien /bladmanden
•    straatvegen /kolkenruiming

RIOLERING
Het rioleringsstelsel in onze gemeente wordt beheerd door
Pidpa. Voor aanvraag aansluiting of andere vragen neem je
contact op met Pidpa  (riolering@pidpa.be of 0800 90 300).

AANPASSINGEN AAN OPENBAAR 
DOMEIN 
Wil je een aanpassing laten doorvoeren aan het openbaar
domein, bijvoorbeeld het verlagen van de boordsteen voor
je eigendom, dan doe je eerst een aanvraag bij de
dienst openbare werken. Dit kan via www.boom.be of aan
het loket in het gemeentehuis. 

MELDINGEN
Staat een straatnaambordje scheef, is er een put in het
wegdek of zie je een sluikstort langs de kant van de weg?
Meldingen (technische mankementen of defecten) kun je
doorgeven via http://meldingen.boom.be.

Een defecte straatlamp kan je melden via 
www.straatlampen.be of 078 35 35 34.

Een probleem met de riolering, straatkolk of gracht? 
Plaats dan uw melding via riolering_admin@pidpa.be of
0800 90 300.

OPENBARE WERKEN
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DIENST LOKALE ECONOMIE
Antwerpsestraat 44
03 880 18 30 - lokaleeconomie@boom.be

Wij werken op afspraak. Via  www.boom.be/afspraak kan
je een afspraak maken bij deze dienst. Als je niet online
bent, kan je telefonisch een afspraak maken op het num-
mer 03 880 18 00.
Afspraken kunnen gepland worden van maandag tot vrij-
dag tussen 9u en 12u en op dinsdag ook tussen 14u en 19u.

De dienst lokale economie ondersteunt bestaande hande-
laars en nieuwe handelaars, is verantwoordelijk voor de
Middenstandsraad, de Commissie lokale economie, de am-
bulante handel, toelatingen voor goede doelen, flyeren op
de wekelijkse markt en de organisatie van de wekelijkse
markt.  Bovendien faciliteert of ontplooit deze dienst ini-
tiatieven zoals pop up-winkels.  Je kan aan het loket van
lokale economie terecht voor informatie over volgende 

topics voor zover de vragen betrekking hebben op het 
aspect lokale economie:
•    Jaarmarkt (behalve de evenementen en activiteiten:

dienst evenementen)
•    Wekelijkse markt
•    braderie handelscentrum (behalve de evenementen en

activiteiten: dienst evenementen)
•    ambulante handel op de openbare weg of op particulier

of openbaar privé domein
•    middenstandsraad en dagelijks bestuur Middenstands-

raad Boom
•    commissie lokale economie - tewerkstelling, burger &

samenleving
•    uitbatingsvergunningen
•    vergunningen tombola’s
•    afwijkingen op de wekelijkse rustdag door handelaars
•    de verkopen in de gemeente voor een goed doel

WEKELIJKSE MARKT
Elke week organiseert het lokaal bestuur op donderdag
van 8u30 tot 12u30 een markt. De wekelijkse markt staat
al jarenlang garant voor een ruim en kwalitatief aanbod
van diverse koopwaren.

CADEAUCHEQUES
Ben je nog op zoek naar het meest geschikte cadeau voor
de eindejaarsperiode, Sint-Valentijn, een oppensioenstel-
ling, of bijvoorbeeld een huwelijk?  Dan kan je voortaan ca-
deaucheques aankopen aan de onthaalbalie van het
gemeentehuis van Boom (Antwerpsestraat 44).  Er zijn
coupures van €5, €10, €20 en €50.  Voordeel van deze ca-
deaucheques:  de gelukkige die de cheques krijgt, kan het
zelf besteden bij een handelaar van zijn keuze.
De handelaars die de cadeaucheques aanvaarden brengen
deze sticker aan op hun vitrine, in hun e-nieuwsbrieven en
op hun website en zijn ook te raadplegen op de gemeen-
telijke website www.boom.be.

LOKALE ECONOMIE
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VRIJE TIJD

CC DE STEIGER
Ticketbalie
Antwerpsestraat 44
03 880 18 12 of ccdesteiger@boom.be

Openingsuren:
Voormiddag Namiddag

Maandag 9u - 12u 13.30u - 17u
Dinsdag 9u - 12u 13.30u - 19u
Woensdag 9u - 12u 13.30u - 17u
Donderdag 9u - 12u 13.30u - 17u
Vrijdag 9u - 12u gesloten

Locaties
Schouwburg: H. Spillemaeckersstraat 7
Feestpaleis: Col. Silvertopstraat 13
Kunstateliers: Tuyaertsstraat 43

Wat doen we?
CC De Steiger is een cultuurcentrum met een breed aan-
bod theatervoorstellingen, comedy, concerten, school-
voorstellingen, workshops, cursussen, kunstateliers, films

en tentoonstellingen voor jong en oud. Ontdek ons volle-
dige programma op www.desteigerboom.be of volg ons
op Facebook (www.facebook.com/desteigerboom).

De Steiger brengt twee keer per jaar een publicatie uit met
het aanbod. Wens je onze seizoensbrochure of voorjaars-
folder in de bus te ontvangen? Stuur dan een mailtje met
je adresgegevens naar ccdesteiger@boom.be of bel naar
03 880 18 12.

Tips van het cultuurcentrum
•    Eind september openen we jaarlijks het nieuwe cultuur-

seizoen met een spetterende voorstelling. Mis dit zeker
niet.

•    In januari organiseren we steeds een nieuwjaarsvoorstel-
ling. Wil je iets nieuw ontdekken? Dan ben je hier aan het
juiste adres. Tijdens de receptie achteraf bieden we je een
mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen.

•    Gezinnen met jonge kinderen of grootouders met klein-
kinderen zijn bij De Steiger ook aan het juiste adres!
Samen met de collega’s van Aartselaar, Hemiksem, Niel,
Rumst en Schelle bieden we een uitgebreid aanbod aan
familievoorstellingen! 
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•    Jaarlijks organiseren we in de zomermaanden een leuke
openluchtvertelling in de tuin van de dekenij in het cen-
trum van Boom. Deze is volledig gratis en heel laag-
drempelig. Je brengt gewoon je stoeltje mee, wij
zorgen voor de rest.

Meer info? www.desteigerboom.be 

Zaalverhuur
CC De Steiger verhuurt een aantal gemeentelijke zalen voor
vergaderingen, repetities, feesten, enz. Opgelet: ze worden
niet verhuurd aan privépersonen, enkel aan bedrijven of ver-
enigingen. Reserveren kan via ccdesteiger@boom.be of 03
880 19 14. Meer informatie over prijzen vind je ook www.des-
teigerboom.be/zaalverhuur.
•    Schouwburg De Steiger: geschikt voor theatervoorstel-

lingen, concerten, academische zittingen, ... De zaal be-
schikt over 329 vaste zetels, oplopend gemonteerd in
gradin, en een vast podium.

•    Feestpaleis: polyvalente zaal met een podium, geschikt
voor theater, lezingen, concerten, fuiven, beurzen, fees-
ten, ... Beschikt over 150 zitplaatsen of 300 staanplaat-
sen. Het café-gedeelte kan ook apart gehuurd worden
en is geschikt voor kleinere feesten, grote vergaderin-
gen, ... Hier zijn er 60 zitplaatsen.

•    Repetitieruimte Feestpaleis: De ruimte is voorzien van
een berging, een zanginstallatie en een drumset.

•    Vergaderlokalen:
     -    Vergaderlokaal Feestpaleis: geschikt voor 
          vergaderingen, lezingen en cursussen. 20 plaatsen.
     -    Polyvalente zaal WZC Den Beuk: geschikt voor 
          vergaderingen en bijeenkomsten 
          (geen commerciële activiteiten). 30 tot 50 plaatsen.

CULTUURDIENST EN ERFGOED
Antwerpsestraat 44
03 880 18 99 of cultuur@boom.be

Activiteiten
•    Erfgoeddag (april);
•    Open Monumentendag (september)
•    Tentoonstellingen en projecten erfgoed en amateur-

kunstenaars 
•    Diverse

Ondersteuning verenigingen
Werkingssubsidies: verenigingen uit Boom kunnen ter on-
dersteuning van hun werking jaarlijks een toelage van het
lokaal bestuur krijgen. De berekening gebeurt op basis van
de werking van de vereniging, gevalideerd door een pun-
tensysteem.

Cultuurraad
De cultuurraad adviseert het lokaal bestuur in verband met
cultuurbeleid.
De cultuurraad coördineert en bevordert het overleg en de
samenwerking tussen verenigingen, diensten, instellingen
en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector,
in de ruime betekenis van het woord.. De algemene verga-
dering komt 2 maal per jaar samen.

Deelraden
Er bestaan ook verschillende deelraden die elk verant-
woordelijk zijn voor een bepaalde aspect van onze wer-
king.
•    Deelraad Erfgoed & Geschiedenis
•    Deelraad Beeldende Kunst
•    Deelraad Verenigingsleven

Erfgoedbeleid
Archiefbeheer, samenwerking met musea en erfgoedver-
enigingen, organiseren van erfgoedinitiatieven, lid van de
stuurgroep Erfgoed Rupelstreek voor het uitwerken van
een regionaal erfgoedbeleid.
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OPENBARE BIBLIOTHEEK BOOM
Openbare bibliotheek Boom
Windstraat 6
2850 Boom
03 888 38 52 
https://boom.bibliotheek.be
bibliotheek@boom.be
www.facebook.com/bibliotheekboom
Openingsuren

Voormiddag Namiddag
Maandag Gesloten 15u - 20u
Dinsdag 10u - 12u 13u - 18u
Woensdag 10u - 12u 13u - 18u
Donderdag 10u - 12u 15u - 20u
Vrijdag 10u - 12u 13u - 16u
Zaterdag 10u - 13u gesloten
Zondag gesloten gesloten

Bekijk het aanbod alvast online op de website van de bib, en
ontdek de nieuwe boeken, strips, cd’s en dvd’s! Iedereen is
welkom om te komen grasduinen in de collectie van de bib.

Aanbod voor jongeren en volwassenen
Meer dan dertigduizend titels
Je vindt in de bib een groot aanbod: romans - van detec-
tives en waar gebeurde tot romantische verhalen -, films
en series, cd’s, strips voor volwassenen, verhalen in grote
letters, luisterboeken, boeken voor jongvolwassenen en in-
formatieve boeken over vele onderwerpen. 
Vind je toch niet wat je zoekt? Maak gebruik van het inter-
bibliothecair leenverkeer en de bib vraagt voor jou het ma-
teriaal aan bij een andere bibliotheek.

Kranten & tijdschriften
De Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws, De Stan-
daard, De Morgen en De Tijd liggen voor je klaar. 
De bib heeft abonnementen op meer dan 60 verschillende
tijdschriften. Hier vind je up-to-date informatie over life-
style, actualiteit, wetenschap en cultuur.

Taalcursussen
Heb je zin om een vreemde taal te leren? Er staan verschil-
lende taalcursussen in de rekken te wachten om je talen-
knobbel te versterken! 

Taalpunt Nederlands
Ben je nieuwkomer of anderstalig en wil je Nederlands
leren of oefenen? Of woon je hier al lang maar wil je beter
Nederlands leren lezen en schrijven?
Kom dan naar het Taalpunt Nederlands. Het Taalpunt bezit
een kleine maar gevarieerde collectie.

EHBD-rugzakjes: Eerste Hulp Bij Dementie
De EHBD-rugzak is een eerste hulp bij het beantwoorden
van vragen over dementie. 
De EHBD-rugzak bevat materialen over dementie voor vol-
wassenen én kinderen. Deze rugzak kan je gratis uitlenen. 

Bib aan huis
‘Bib aan huis’ richt zich tot Bomenaars met verminderde
mobiliteit. Een bibliotheekmedewerker stelt op vraag van
de lener een boekenpakket samen en brengt de boeken op
afgesproken en regelmatige tijdstippen gratis thuis bij de
lener.© Yannig Van de Wouwer
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Bib in Den Beuk 
Een bibliotheekmedewerker bezorgt regelmatig boeken
aan de bewoners van het Woonzorgcentrum Den Beuk. 

Daisy-boeken 
Daisyboeken zijn luisterboeken op cd-rom, speciaal ge-
maakt voor mensen met een leesbeperking: blinden en
slechtzienden, maar daarnaast ook iedereen die moeite
heeft om een boek te lezen, door ziekte of lees- en leer-
problemen (o.a. dyslexie). 
De bib heeft een collectie Daisy-boeken en twee Daisy-
spelers. 

Computers & gratis wifi 
Met je bibliotheekpasje maak je gratis gebruik van een
computer. Printen is mogelijk voor een klein bedrag.
Zoek in de bib een mooi plekje met zicht op de Rupel, en
installeer je daar met je laptop! Overal in het bibliotheek-
gebouw kan je surfen via de draadloze internetverbinding.

Aanbod voor kinderen
De bib heeft een groot aanbod aan prentenboeken, voor-
leesboeken, AVI-boeken, strips, boeken voor kinderen tot
14 jaar en informatieve boeken. 

Baby- en peuterhoek
Baby’s en peuters houden ook van boeken! Samen met je
kindje in boekjes kijken is leuk en leerrijk. De boekjes voor
de allerkleinsten staan samen in een eigen speelhoek. 

Computers
Je kan met je lenerspas gratis surfen op het internet of je
schooltaak komen typen en printen. Kinderen mogen enkel
surfen om informatie op te zoeken voor een schooltaak, of
huiswerk te maken op het digitaal leerplatform van school.

Activiteiten en cursussen
De bib organiseert elk jaar lezingen of workshops tijdens
de Poëzieweek, Jeugdboekenmaand, Week van de Smaak,
Voorleesweek, Wereldboekendag, verwendag en vele an-
dere momenten. 
Het bib-team parkeert regelmatig de voorleescaravan op
leuke evenementen in Boom, en trakteert kinderen op ver-
halen. 

Check de website en blijf op de hoogte van de geplande
activiteiten of cursussen.

Wat valt er nog te beleven in de bib:

Verhalenparade: voorleesplezier in de bib
Kom samen met je kindjes genieten van mooie verhalen
van over de hele wereld!
Elke laatste woensdag van de maand (15u tot 16u) in de
bib. Een uurtje gratis voorlees- en knutselplezier voor kin-
deren tot 8 jaar.

Leeskring
Elk schooljaar lezen en bespreken de leden van de lees-
kring 6 boeken. Het maakt niet uit of je een doorwinterde
boekverslinder bent, of je nog maar pas op het literaire pad
begeeft: iedereen kan meedoen. 

Kunst in de bib
De bib organiseert samen met het cultuurcentrum ten-
toonstellingen van kunstenaars uit de streek. Zo brengt de
bib haar bezoekers en lokaal talent met elkaar in contact. 

Computerlessen voor beginners
Ben je een absolute leek op het gebied van computers of
smartphones, of vind je dat de meeste computercursussen
te snel gaan? De bib plant elk jaar computerlessen voor
beginners.

Computer-vragenuurtje
Lukt er iets niet met je laptop, tablet of smartphone ? Wil
je een document per e-mail sturen, maar weet je niet hoe?
Hoe zet je foto’s van je camera op je computer? 
De computercoaches van de bib helpen je graag en gratis
verder.
Elke dinsdagnamiddag, doorlopend van 13u tot 15u.

Blijf je graag op de hoogte?
De bib publiceert twee keer per jaar een brochure met haar
aanbod. Krijg je graag deze brochure in je bus? Stuur 
dan een mailtje naar bibliotheek@boom.be of bel naar 
03 888 38 52. 
Elke maand verstuurt de bib een digitale nieuwsbrief. Je kan
je hierop abonneren via https://www.boom.be/nieuwsbrie-
ven
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SPORT
Sportdienst
Acacialaan 8 (openluchtzwembad)
03 888 56 50 of sport@boom.be 

Wij werken op afspraak. Via  www.boom.be/afspraak kan
je een afspraak maken bij deze dienst. Als je niet online
bent, kan je telefonisch een afspraak maken op het num-
mer 03 880 18 00.
Afspraken kunnen gepland worden van maandag tot vrij-
dag tussen 9u en 12u en van maandag tot donderdag ook
tussen 14u en 16u.

Activiteiten
•    Sportkampen voor kleuters, kinderen en jongeren;
•    Viering van de Sportlaureaten (Kampioenenviering &

Gemeentelijke Trofee voor Sportverdienste);
•    Scholenveldloop;
•    Sportinitiaties & Schoolsportdagen;
•    Sport na School (Basis en Secundair Onderwijs);
•    Boomse Sportproevers;
•    Buurtsportwerking;
•    Sport Overdag; 
•    Start to … activiteiten
•    Sportinitiaties i.s.m. sportverenigingen

Ondersteuning sportverenigingen
Subsidies voor sportinfrastructuur: Sportverenigingen kun-
nen een subsidie aanvragen voor het saneren, renoveren
en vernieuwen van hun sportinfrastructuur.

Werkingssubsidies: erkende sportclubs kunnen een wer-
kingssubsidie aanvragen, de voorwaarden zijn terug te vin-
den in het reglement “Subsidiëring van sportverenigingen“,
dossier jaarlijks in te dienen  vóór 15 september.

Erkende sportverenigingen met jeugdwerking kunnen ook
subsidies aanvragen voor de terugbetaling van vormingen
en studiedagen volgens het reglement “Subsidiereglement
op sporttechnische vorming”. Jaarlijks in te dienen vóór 31
oktober.

Tevens kunnen de verenigingen met jeugdwerking een
subsidie aanvragen voor hun gediplomeerde trainers vol-
gens het “Subsidiereglement op kwaliteitsbegeleiding”.
Jaarlijks in te dienen vóór 31 oktober.
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Sportraad
De sportraad heeft tot opdracht:
•    het contact en het overleg tussen de plaatselijke sport-

groeperingen bevorderen en hun gemeenschappelijke
belangen dienen;

•    adviezen verstrekken aan de gemeentelijke overheden
betreffende onderwerpen die de sport aangaan.  Deze
adviezen worden verleend hetzij op eigen initiatief, het-
zij op verzoek van de gemeentelijke overheden;

Infrastructuur
Sportaccommodatie gelegen in het gemeentelijk park:
•    loopomloop
•    acht tennisterreinen 
•    openlucht basketbalterrein 
•    een omnisportterrein op gras (voetbaldoelen zijn aan-

wezig) 
•    voetbalterrein B
•    voetbalstadion A
•    atletiekpiste
•    oriëntatieomloop
•    krolfterrein
•    grasterrein voor speer- en discuswerpen

Andere gemeentelijke sportinfrastructuur:
•    verschillende openlucht petanqueterreinen
•    Braxhall (sporthal met dojo)
•    zes voetbalterreinen op De Schomme
•    Agoraspace Kruiskenslei 
•    Agoraspace  Jozef Van Cleemputplein
•    Skateterrein Jozef Van Cleemputplein
•    Bomenaars kunnen zwemmen in het overdekt zwem-

bad, gelegen in de Jan Frans Willemsstraat te Boom.
•    Koudwaterzwemmen kan in het openluchtzwembad,

gelegen in het park te Boom.

Je kunt je ook abonneren op de digitale nieuwsbrief Sport.
Ga hiervoor naar www.boom.be en klik bovenaan op
Nieuwsbrief.

TOERISME
Toerisme Rupelstreek vzw
Schommelei 1/3
2850 Boom
T: 03 880 76 25
E: info@toerismerupelstreek.be
www.toerismerupelstreek.be
www.facebook.com/toerismerupelstreek

Toerisme Rupelstreek is een bovenlokaal toeristisch sa-
menwerkingsverband dat ontstaan is tussen de gemeen-
ten uit de Rupelstreek (Hemiksem, Schelle, Niel, Boom en
Rumst), en het Hombeeks Plateau (westrand van Meche-
len).
Toerisme Rupelstreek vzw staat in voor de bevordering,
ontwikkeling en promotie van toerisme en recreatie in de
Rupelstreek. Daarnaast ondersteunt Toerisme Rupelstreek
de visie en de acties van de toeristische regio Scheldeland,
waartoe de cluster behoort. Samen met de gemeenten,
Toerisme Scheldeland, Toerisme Provincie Antwerpen en
Provincie Antwerpen en onze talrijke andere partners wer-
ken we het toeristisch aanbod in onze cluster optimaal uit
en zetten we de Rupelstreek en het Hombeeks Plateau op
de toeristische kaart.
Het infokantoor van Toerisme Rupelstreek is gevestigd in
De Schorre te Boom, op wandelafstand van de Rupel. Het
infokantoor ligt midden in het groen en is de perfecte start-
plaats voor een wandeling of fietstocht. Je kan bij ons te-
recht met al je vragen over o.a. de bezienswaardigheden,
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musea en wandel- en fietsmogelijkheden de Rupelstreek,
het Hombeeks Plateau en het Scheldeland. Maar ook het bij
boeken van een dagtrip met je familie, vrienden of collega’s
helpen we je graag verder.  Naast de vele gratis infobrochu-
res bieden we ook een ruim assortiment fiets- en wandel-
kaarten te koop aan. Deze brochures helpen je alvast op
weg tijdens een ontspannend dagje uit in onze streek. 
Op zoek naar een origineel geschenk?  Je kan bij ons te-
recht voor geschenkmanden met streekproducten. Vooraf
bestellen is aan te raden omdat we werken met dagverse
producten. 

EVENEMENTEN
Dienst evenementen
Antwerpsestraat 44 - 2850 Boom
T: 03 880 19 13
evenementen@boom.be

De dienst Evenementen zorgt voor leven in de brouwerij
door tal van evenementen en festiviteiten in onze ge-
meente te organiseren.

Onder meer de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap,
de braderie, de jaarmarkt, de intrede van Sinterklaas, de
kerstmarkt, … worden door deze dienst georganiseerd en
gerealiseerd.
Circussen en kermissen vallen eveneens onder de be-
voegdheid van deze dienst.

Wil je als inwoner een buurtfeest, een fuif, een rommel-
markt, … organiseren? Dan moet je de dienst Evenementen
op de hoogte brengen. Elk evenement in de gemeente, in
private of publieke ruimte én met een openbaar karakter,
dient immers voorafgaand te worden gemeld. Je dient
hiervoor gebruik te maken van het evenementenformulier.
Je vindt dit document, inclusief alle bijlagen, op de website
www.boom.be.

De dienst Evenementen beheert daarenboven de uitleen-
service van gemeentelijk materiaal. Tegen betaling van een
retributie kun je nadarafsluitingen, podiumelementen, re-
ceptietafels, stoelen, tafels, … huren.
Je hebt de keuze om het gemeentelijk materiaal zelf af te
halen (enkel op woensdagen, tijdens de werkuren) of te
laten leveren (van maandag tot vrijdag, tijdens de werk-
uren).

Jaarlijks weerkerende evenementen en 
Feestelijkheden

•    Boom Carnavalkermis: van de zaterdag voor As-
woensdag tot en met de tweede zondag daaropvol-
gend

•    Kindercarnavalbal/Carnavalbal: de zaterdag na As-
woensdag

•    Carnavalstoet: de zondag na Aswoensdag

•    Kunstenaarsmarkt (De Schorre): de laatste zondag
van maart

•    Opening toeristisch seizoen (De Schorre): de laatste
zondag van maart

•    Boom Pasenkermis: van de zaterdag voor Pasen tot en
met de woensdag daaropvolgend

•    Erfgoeddag: de laatste zondag van april

•    Boom Bosstraatkermis: van de vrijdag voor de vierde
zaterdag na Pasen tot en met de zondag daaropvol-
gend

•    Noeveren Kermis: van de donderdag voor de derde za-
terdag na Pinksteren tot en met de maandag daarop-
volgend

•    Schorremorrie (De Schorre): de zondag voor Pinkster-
maandag

•    Plantendag (De Schorre): Pinkstermaandag

•    Dernycriterium ‘De Ronde van Boom’: de vrijdag voor
het voorlaatste volledige weekend van juni

•    Theater aan Twater: het voorlaatste volledige weekend
van juni

•    Zomervertelling: begin juli

•    Tomorrowland (De Schorre): het voorlaatste en laatste
weekend van juli 
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•    Boom Braderiekermis: van de vrijdag voor de eerste
zaterdag van september tot en met de zondag daar-
opvolgend

•    Herdenking Bevrijding WO II: de eerste zaterdag van
september

•    Braderie: de eerste zaterdag van september

•    Ubuntu festival: het tweede weekend van september

•    Open Monumentendag: de tweede zondag van sep-
tember

•    Opening cultuurseizoen (CC De Steiger): eind sep-
tember of begin oktober

•    Boom Jaarmarktkermis: van de zaterdag voor de
tweede zondag van oktober en tot en met de maandag
daaropvolgend

•    Boom Jaarmarkt: de maandag na de tweede zondag
van oktober

•    Grote Halloweentocht (Sportraad): tweejaarlijks in de
oneven jaren, eind oktober

•    Herdenking gesneuvelden en overleden oud-strijders
WO I en WO II: 1 november

•    Herdenking Wapenstilstand WO I: 11 november

•    Intrede van Sinterklaas: de laatste zaterdag van no-
vember

•    Putteke Winter (De Schorre): van de tweede vrijdag
van december tot en met de zaterdag daaropvolgend

•    Boom Wintersfeer: van de vrijdag voor Kerstmis tot en
met de maandag daaropvolgend
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KUNSTONDERWIJS

GEMEENTELIJKE ACADEMIE
VOOR MUZIEK EN WOORD BOOM
Hospitaalstraat 27, 2850 Boom
Tel: 03 880 19 61
gamw@boom.be
www.academieboom.be

Hou je van muziek? Hou je van woord?
Creatief zijn met een instrument…toneel spelen, voordra-
gen, verkleden?
Dan is de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord
- Boom een uitdaging voor jou!

Professionele lesgevers staan garant voor een degelijke ar-
tistieke vorming.
Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij ons les volgen.
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In het domein Muziek is er naast het vak Nootstudio (no-
tenleer) een ruim aanbod aan instrumenten:… accordeon,
altviool, bariton, basgitaar, beiaard, blokfluit, bugel, cello,
contrabas, cornet, dwarsfluit, elektrische gitaar, eufonium,
fagot, gitaar, harp, hobo, hoorn, klarinet, orgel, piano, piano
jazz-pop-rock, saxofoon, slagwerk, trombone, trompet,
viool, zang, zang jazz-pop-rock, slagwerk jazz-pop-rock.

In het domein Woord kan je leren toneelspelen, gekke per-
sonages bedenken, samen met je vrienden zelf toneelscè-
nes bedenken, leren spreken voor publiek, leren
presenteren, zelf een radioshow maken of een luisterver-
haal, je zenuwen leren overwinnen als je een spreekbeurt
moet geven op school, samen een optreden in elkaar ste-
ken voor alle fans...ook vlot leren praten, vertellen en toneel
spelen. Voor volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar is er
de mogelijkheid om de optie verteltheater of de optie
communicatietraining: spreken & vertellen of schrijven te
volgen.

In de richting Buitengewoon MuziekAtelier kunnen kinde-
ren (vanaf 8 jaar) jongeren en volwassenen met een ver-
standelijke beperking op een speelse en praktische manier
en in kleinere groepen hun algemene muzikale vaardighe-
den ontwikkelen.

De allerkleinsten kunnen starten in de Kinderacademie.
Kinderen van 6 en 7 jaar ontdekken tijdens deze initiatie-
lessen de wondere wereld van muziek en woord. De na-
druk ligt vooral op het speels kennismaken met muzische
vorming. Door middel van muzikale spelletjes, toneel, zang,
ritme, luisteren en bewegen bevorderen we het zelfver-
trouwen, de taalvaardigheid en de creativiteit.

KUNSTATELIERS
Wie graag creatief bezig is, kan terecht in de Kunstateliers
van De Steiger. De ateliers zijn er zowel voor kinderen
vanaf 6 jaar als voor volwassenen. Je kan kiezen uit vol-
gende ateliers:

•    Kinder en jeugdateliers op woensdagnamiddag (van 6
tot 16 jaar)

•    Schilder- en tekenatelier op zaterdagvoormiddag (16+)
•    Vrij atelier op dinsdagavond (16+)
•    Keramiekatelier op woensdagavond en vrijdagavond

(16+)

Het atelierjaar loopt van september tot en met mei, met
uitzondering van de kinder- en jeugdateliers die lopen tot
en met juni. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
De ateliers vinden plaats in de leslokalen van de Tuyaerts-
straat 53 in Boom. Je komt binnen langs de voormalige
hoofdingang van basisschool De Hoeksteen. Je vindt par-
keerplaats op de Varkensmarkt.

Meer info en inschrijven?
CC De Steiger - onthaalbalie gemeentehuis - Antwerpse-
straat 44 - 2850 Boom
ccdesteiger@boom.be of 03 880 18 12
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Communicatiedienst
Antwerpsestraat 44
03 880 18 16 of info@boom.be

De infodienst is verantwoordelijk voor de informatie naar
de bevolking en de interne en externe communicatie. Dit
gebeurt ofwel rechtstreeks via bijvoorbeeld het informa-
tieblad Het Blad, de website, sociale media, nieuwsbrieven
of via de nationale en lokale pers, die hiervoor wekelijks
persberichten krijgen. Daarnaast zorgt de dienst informatie
voor de public-relations van het lokaal bestuur. 

HET BLAD VAN BOOM
De gemeente geeft tweemaandelijks een informatieblad uit.
Je vindt het blad automatisch in de brievenbus (zelfs wie een
sticker ‘geen reclame’ heeft). Je kan de laatste versies ook
steeds digitaal raadplegen via www.boom.be/blad. 
Wil je een activiteit in de kalender laten verschijnen? Zet
ze dan zo snel mogelijk in de Uitdatabank (www.uitdata-
bank.be) en dan nemen wij ze over. Let wel: wij maken de
kalender een maand voor het verschijnen van Het Blad op,
activiteiten voor april zullen daarom bijvoorbeeld al eind
januari in de Uitdatabank moeten staan als je ze in Het Blad
van maart-april wil laten verschijnen.

WEBSITE
Op onze website www.boom.be vind je informatie over
onze dienstverlening, een uitgebreide activiteitenkalender,
de laatste nieuwtjes en ook ons e-loket, waar je heel wat
attesten en documenten online kan aanvragen. Wij maken
het je graag zo gemakkelijk mogelijk.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Regelmatig geven we een digitale nieuwsbrief uit. Je kan je
hiervoor inschrijven op de website www.boom.be/nieuws-
brieven. Er zijn ook specifieke nieuwsbrieven rond sport,
Noord-Zuid, Lokaal sociaal beleid,...

SOCIALE MEDIA
Wil je graag weten wat er leeft in onze gemeente? Volg
ons dan op Facebook, Instagram en Twitter, we plaatsen
er regelmatig nieuws.
Facebook: www.facebook.com/gemeenteboom
Twitter: @GemeenteBoom
Instagram: www.instagram.com/beleefboom

INFORMATIEBORDEN
Er staan in onze gemeente op verschillende plaatsen LED-
borden waar informatie op gepubliceerd wordt. Onder be-
paalde voorwaarden kunnen verenigingen hier ook
boodschappen op publiceren. Ga naar www.boom.be/bor-
den voor meer informatie.

BE-ALERT
Een grote brand, een overstroming of een stroomonder-
breking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we
jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente
gebruik maken van BE-Alert, een systeem dat je meteen
op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of
telefoon. Schrijf je in via www.be-alert.be. Als je geen in-
ternet hebt, kan je je ook aan de snelbalie van het gemeen-
tehuis komen inschrijven.

COMMUNICATIE



33

PREVENTIEDIENST 
Sinds 1 juni 2020 heeft de preventiedienst een nieuwe lo-
catie en ook een nieuwe werking op poten gezet. De pre-
ventiedienst geeft info en advies binnen 4 grote thema’s:
Drugs – Inbraken - Intrafamiliaal geweld - Cybercrime

Bewoners kunnen hiervoor op onderstaande manieren be-
reiken:
•    Elke woensdag 12u30 – 14u30: vrij inloopmoment voor

jongeren
•    Elke donderdag 17u tot 19u: vrij inloopmoment voor vol-

wassenen
•    Op afspraak: 03 880 18 80 – preventiedienst@boom.be

Het nieuwe preventiehuis “HiER – preventiehuis voor ad-
vies en info” beschikt ook over een leslokaal. Hier zullen in-
fomomenten en workshops georganiseerd worden voor
onze inwoners. De programmatie kan je vinden via de ver-
schillende infokanalen alsook aan in de vitrine. Iedereen
kan telkens tot een week op voorhand inschrijven via onze
contactkanalen.

VEILIGHEID EN WIJKWERKING 
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De hoofdthema’s bevatten volgende onderdelen:
•    Druggerelateerde overlast
     De preventiedienst voorziet in het beantwoorden van

vragen inzake drugs of het doorverwijzen naar gespe-
cialiseerde diensten: verslaving, overlast, werkstukken
over dit thema, bezorgdheden over jezelf of naasten, …
deze kunnen allemaal bevraagd worden.

     Ook organisaties die vragen hebben bij het omgaan
met het drugthema kunnen bij de preventiedienst te-
recht. We bekijken op maat hoe je hier best mee om-
gaat.

•    Inbraakpreventie en georganiseerde criminaliteit
     De gemeentelijke preventiedienst engageert zich om

het geïntegreerd preventief beleid verder te ontwikke-
len inzake de aanpak van inbraak. Hiervoor voert zij een
analyse uit van het fenomeen, ontwikkelt sensibilise-
ringsacties, verstrekt gratis en vrijblijvend een diefstal-
preventief advies voor jouw woning, werkt mee aan het
afwezigheidstoezicht. Je kan tevens een premie krijgen
indien je het advies volgt; dit is  25% van de kosten met
een maximum van €250.

     Bij plotse specifieke criminaliteitsfenomenen (bv. over-
vallen), worden actieplannen hier rond opgezet. De pre-
ventiedienst ondersteunt ook de BIN’s en BIN-Z in de
gemeente.

•    Intrafamiliaal geweld
     De preventiedienst stelt mee een geïntegreerd preven-

tief beleid op inzake de aanpak van intrafamiliaal ge-
weld. Hiervoor voert de preventiedienst een analyse uit
van het fenomeen, ontwikkelt sensibiliseringsacties en
stimuleert een multidisciplinaire aanpak. 

     De doelstelling van de preventiedienst is voornamelijk
de aanpak van intrafamiliaal geweld. Deze aanpak situ-
eert zich binnen een multidisciplinaire samenwerking
met externe partners.

•    Cybercrime 
     De creativiteit en soms ook professionaliteit waarmee

cybercriminelen te werk gaan maakt dat ze nietsver-
moedende burgers makkelijk kunnen misleiden. Dit in
combinatie met een verminderde pakkans maakt dat
een preventieve aanpak één van de meest aangewezen
pistes is om het fenomeen te bestrijden. De preventie-

dienst doet dit door sensibiliserende infomomenten,
workshops, activiteiten en acties te organiseren waarin
burgers gesterkt worden in hun online vaardigheden en
een gezonde waakzame houding.

Daarnaast werken de preventiewerkers niet alleen rond
deze thema’s maar ook aan:
•    Een productaanbod i.s.m. de scholen
•    Een outreachende aanpak voor specifieke doelgroepen
•    Projecten met andere gemeentelijke diensten
•    city team: een project voor de 16-jarige Bomenaars; zij

worden tijdens de zomermaanden ingezet in de tech-
nische en groendienst om ervaring op te doen en res-
pect op te bouwen voor de netheid van hun
woonomgeving. 

Voor meer info:  
Preventiedienst@boom.be of 
03 880 18 80 
Grote Markt 7 

GEMEENSCHAPSWACHTEN
De gemeenschapswachten zie je actief bezig op straat.
Hun takenpakket bestaat hoofdzakelijk uit:
•    School-, wijk- en markttoezicht (inclusief overlastge-

voelige plaatsen) – gauwdiefstalpreventie en verkeers-
veiligheid

•    Sluikstortdossiers en GAS-vaststellingen
•    Opvolging gevonden fietsen
•    Uitvoeren meldingen
•    Handhaven parkeerverbod i.k.v. straatvegen 
•    Aanwezigheid op lokale evenementen

Ook staan de gemeenschapswachten vanaf 1 april tot 30
september klaar om fietsen te graveren:
•    Elke eerste donderdag van de maand tussen 10u en 12u
•    Elke tweede maandag van de maand tussen 18u en 19u
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SAMENLEVEN  - WIJKWERKING 
Boom heeft reeds 20 jaar wijkraden. Via wijkraden wordt
informatiedoorstroming van bestuur naar bevolking en van
bevolking naar bestuur verbeterd. De wijkraden vormen
een inspraakmogelijkheid en er wordt dus overleg met de
bevolking gerealiseerd. De wijkraden zelf organiseren vaak
allerlei initiatieven om het wijkleven en de sociale cohesie
in de buurt te verbeteren. 
De wijkraden vinden 2 à 3 per jaar plaats; deze worden via
sociale media, affiches in de wijk, het Blad en een flyer aan-
gekondigd. Ook de initiatieven van de wijkraden worden
ondersteund door het lokaal bestuur. 

Voor meer info kan u terecht bij :
Debbie.nys@boom.be  of 03 880 18 84 

•    Straathoekwerker: de straathoekwerker werkt “vind-
plaatsgericht”: hij gaat dus zelf de straat op, op zoek
naar iedereen voor wie hij iets kan betekenen. De meest
sociaal kwetsbaren horen zeker tot zijn kerngroep; de
straathoekwerker werkt via een positieve benadering,
hij focust niet alleen op problemen.



GAS-BOETES
GAS-boetes of gemeentelijke administratieve sancties zijn er om de overlast en kleine zaken waaraan elkeen van ons
zich ergert aan te pakken. Er is een intergemeentelijk luik en een gemeentelijk luik van de codex van politiereglementen
en -verordeningen. Het GAS-reglement regelt de procedures en sancties die gelden in geval van overtredingen op de
gebods- of verbodsbepalingen.  Je kunt het volledige overzicht op de website www.boom.be vinden of aanvragen via
chris.de.wit@boom.be. 

Ben je bijvoorbeeld betrapt terwijl je auto op het voetpad geparkeerd stond? Heb je je vuilniszak op een verkeerde
dag/uur buitengezet? Liep jouw hond onaangelijnd rond in het park buiten de hondenloopzone? … dan riskeer je een
GAS-boete. Ben je niet (geheel) akkoord met de vaststelling of vind je dat er verzachtende omstandigheden zijn? 
Dan kan je hierover verweer indienen bij de sanctionerend ambtenaar van Igean te Wommelgem, aangesteld door de
gemeente. 

BRANDWEERZONE RIVIERENLAND
417.000 inwoners. Dat is het totaal aantal inwoners van de 18 gemeenten dat onder de bescherming van onze zone valt.
Om die opdracht tot een goed einde te kunnen brengen, zetten maar liefst ruim 150 beroepsbrandweerlieden, 670 vrij-
willige brandweermannen en ambulanciers én 40 ondersteunende personeelsleden zich elke dag opnieuw in. 
De brandweerposten van Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen,
Putte, Puurs, Rumst, Sint-Amands én Willebroek vormen sinds 1 januari 2015 één grote brandweerzone: Rivierenland.

Waarvoor kan je bij ons terecht? 
De brandweer wordt bijna automatisch geassocieerd met vuur, maar we doen veel meer dan blussen alleen. Onze taken
zijn heel uiteenlopend. Zo komen we ook ter plaatse wanneer gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, doen we CO-metingen,
bevrijden we geknelde personen na ongevallen, hebben we een duik- en klimteam om mensen te redden, staan we
paraat na stormen, enz. 

Daarnaast is ook preventie iets waar we hard op inzetten.
We geven tips om je leefomgeving brandveiliger te maken,
geven advies op (bouw)plannen en milieuvergunningen en
voeren inspecties van gebouwen uit om de brandveiligheid
te garanderen.
Wil jij ook voor een ander door het vuur gaan?
Ook jij kan deel uitmaken van onze brandweerfamilie. Meer
info over brandweervrijwilliger worden vind je op
www.ikwordbrandweer.be en op onze website.

Contactgegevens
Info over niet-dringende vragen? Ga naar www.brandweer-
zonerivierenland.be, stuur een mailtje naar info@bwzr.be
of bel ons op 015 280 280.

Dringend hulp nodig? Bel 112 of gebruik de app 112BE. 
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MOBILITEIT

PARKEREN
We werken met 4 parkeerzones in Boom en we hebben 1
openbare overdekte parking.

Groene zone
Onbeperkt en altijd GRATIS parkeren

Blauwe zone
Van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u moet je hier ver-
plicht gebruik maken van je Europese parkeerschijf. Je kan
dan 2 uur gratis parkeren.

Rode zone
Hier betaal je € 1 per uur + 20 minuten gratis, maximum
3u. Bewoners kunnen met hun bewonerskaart parkeren
aan halve prijs, en ze kunnen gratis in de gele zone parke-
ren.



38

Gele zone
Maximum 9 uur parkeren, waarvan de eerste 20 minuten
gratis.
•    € 0,50 voor 2u15
•    € 1 voor 4u30
•    € 2 voor 9u
In het weekend parkeer je hier gratis.

Meer informatie: 
parkeren@boom.be of tel. 03 880 18 00 of
www.boom.be/parkeren .

Parking Rupel
Onder het bibgebouw in de Windstraat kan je onder-
gronds parkeren.
Deze parking valt niet binnen de bestaande parkeerzones
van de gemeente Boom. In samenspraak met het parkeer-
bedrijf zijn volgende tarieven vastgelegd:
Je kan 20 minuten gratis parkeren
Eerste uur: € 1
Volgende uren: € 1,40 per uur
Maximum dagtarief: € 6,60
Je kan ook een maandabonnement nemen voor € 60 euro

Digitale bewonerskaarten
Van zodra je je ingeschreven hebt in onze gemeente, kun
je een bewonerskaart aanvragen. In sommige zones (rode,
gele en blauwe zone) heb je die immers nodig. Dat kan via
de snelbalie (zie blz.11). Breng wel je inschrijvingsbewijs
mee. 

OPENBAAR VERVOER
Bus
Het lokaal bestuur promoot het openbaar vervoer met De
Lijn. 
Het lokaal bestuur komt voor 30% tussen in de abonne-
menten van haar inwoners, zowel voor de Buzzy Pazz (tot
en met 24 jaar) als voor de Omnipas (25 tot en met 64
jaar). Deze korting wordt automatisch verrekend bij De
Lijn. 

Verschillende buslijnen bedienen Boom:
132 182 252  
253  254  257  
258  286  287  
290  295  460
461 500

Voor de juiste halteplaatsen en info over de dienstregeling ver-
wijzen wij je door naar de website van De Lijn: www.delijn.be

Trein
Boom heeft ook een treinstation. Meer info over de dienst-
regeling en het station vind je op www.nmbs.be 

Veerdienst
Je kan aan de Kaai in Boom de gratis veerdienst naar Klein-
Willebroek nemen. Ook je fiets kan mee op de boot. Op
het uur en half uur vertrekt de veerdienst aan de steiger in
Boom.
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SOCIALE DIENST
Jozef Van Cleemputplein 1
2850 Boom
03 880 58 32 of socialedienst@boom.be.
Cliënten kunnen een afspraak maken bij hun maatschap-
pelijk assistente. 

Heb je nog geen maatschappelijk assistente? Nieuwe cliën-
ten kunnen op afspraak bij het OCMW terecht. Je kan een
afspraak maken door een mail te sturen naar sociale-
dienst@boom.be of je kan het nummer 03 880 58 32 bel-
len.

Bijzonder Comité Sociale Dienst
Dit Comité bestaat uit zes leden - de voorzitter inbegre-
pen- en neemt beslissingen over de individuele hulpverle-
ning aan cliënten en over de algemene dienstverlening.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vergadert om
de twee weken.

LEEFLOON
Het OCMW kent een leefloon toe aan inwoners die op
geen enkele andere manier een inkomen hebben of waar-
van de inkomsten lager dan het leefloon zijn. Hierbij wordt
rekening gehouden met de nationaliteit, de leeftijd, de ver-
blijfplaats, de inkomsten en de bereidheid om te werken.

ANDERE FINANCIËLE STEUN
Naast een leefloon kan het OCMW ook andere financiële
steun verlenen. Het gaat bijvoorbeeld om voorschotten op
andere uitkeringen of om steun bij hoogdringendheid zoals
medische kosten, huurwaarborg,… Deze financiële steun
wordt meestal op voorschot gegeven. 

Verwarmingstoelage
Gezinnen met een beperkt inkomen kunnen een verwar-
mingstoelage aanvragen bij het OCMW voor huisbrandolie
in bulk, huisbrandolie of mazout, lamppetroleum en pro-
paangas in bulk. Deze aanvraag moet gebeuren binnen de
zestig dagen na levering. Het OCMW kijkt onder andere na
of je in aanmerking komt voor deze toelage.
Meer info: www.verwarmingsfonds.be 

Participatietoelage
Het OCMW kan voor kinderen van OCMW-cliënten tussen-
komen in een gedeelte het lidgeld van de voetbalclub en
de voetbaluitrusting, in de toegangsprijs van een activiteit,
het lidgeld van de bibliotheek, schoolrekeningen,…

Rap Op Stap
Rap Op Stap is een laagdrempelig reis- en vrijetijdsbureau
voor mensen met een beperkt budget. Vrijwilligers bieden
ondersteuning bij het boeken van een reis, het zoeken naar
een leuke daguitstap en het vinden van een fijne culturele
activiteit. Je kan elke woensdag tussen 12u30 en 14u30 in
het Rap op Stapkantoor terecht. 

Kerkhofstraat 129, 2850 Boom
03 346 00 36 
rapopstap@boom.be
www.boom.be/rapopstap 

WELZIJN
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BUDGET- EN SCHULDENBEHEER
Heb je problemen met je budget? Dan kan een maatschap-
pelijk assistent je helpen. Er zijn verschillende mogelijkhe-
den:
•    Bemiddeling bij schuldeisers: de maatschappelijk as-

sistent onderhandelt met de cliënt en zijn schuldeisers
over een afbetalingsplan.

•    Budgetbegeleiding: de maatschappelijk assistent helpt
bij het opstellen van een budget en volgt dit mee op,
de cliënt beheert zelf zijn inkomen.

•    Budgetbeheer: de maatschappelijk assistent ontvangt
alle inkomsten van de cliënt en doet hiermee de beta-
lingen. De cliënt ontvangt wekelijks leefgeld.

•    Collectieve schuldenregeling: dit is een gerechtelijke
procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel
is dat de cliënt in de mate van het mogelijke zijn of haar
schulden kan afbetalen en tijdens de afbetaling mens-
waardig kan leven. 

SOCIALE TEWERKSTELLING
Mensen kunnen problemen ondervinden om een arbeids-
plaats te bemachtigen als gevolg van te lage of geen scho-
ling, lichamelijke of psychische problemen, weinig of geen
werkervaring. Het doel van sociale tewerkstelling is om
mensen werkervaring te laten op doen en hen terug in te
schakelen in het arbeidscircuit en in het stelsel van de so-
ciale zekerheid. Hierbij wordt niet alleen naar werk ge-
zocht, maar is er ook aandacht voor opleidingen en
begeleiding.

GAS- EN BUDGETMETER
Wie de factuur van gas of elektriciteit niet of niet tijdig be-
taalt, wordt door de leverancier na een tijdje aan de deur
gezet. De klant wordt automatisch klant bij Eandis en krijgt
een budgetmeter wanneer de betalingen niet vlot verlo-
pen. Van zodra de budgetmeter is geïnstalleerd, moet de
klant eerst betalen, vervolgens kan hij energie verbruiken
volgens het opgeladen bedrag op de budgetmeterkaart.
Het opladen van deze kaart kan in de inkomhal van het So-
ciaal huis van 8.30u tot 20u (ook in het weekend).

WOONBEGELEIDING
Heb je problemen met de eigenaar van je woning? Kan je
de huur niet betalen en dreig je uit huis gezet te worden?
Wil je je graag inschrijven voor een sociale woning? Je
bent op zoek naar een nieuwe woning? Je gaat verhuizen
maar hebt niet genoeg kunnen sparen om een huurwaar-
borg te betalen? In dergelijke gevallen kan je terecht bij de
woonbegeleider van het OCMW. Het OCMW wordt pre-
ventief op de hoogte gebracht door de rechtbank wanneer
een huurder door de verhuurder dreigt uit zijn/haar wo-
ning te worden gezet. De woonbegeleider neemt in dat
geval contact op met de huurder en biedt hulp aan. Je kan
de woonbegeleider bereiken op het nummer 03 880 58 32
of via woonbegeleiding@boom.be.

UITHUISZETTING
Het OCMW wordt preventief op de hoogte gebracht door
de rechtbank wanneer een huurder door de verhuurder
dreigt uit zijn/haar woning te worden gezet. De woonbe-
geleider neemt contact op met de huurder en biedt hulp
aan.

DOORGANGSWONINGEN
Het OCMW beschikt over doorgangswoningen. Een door-
gangswoning wordt gebruikt door inwoners die dringend
op zoek zijn naar onderdak, bijvoorbeeld bij brand, bij ern-
stige relatieproblemen,… Gebruikers kunnen gedurende
een beperkte tijd in de doorgangswoning verblijven. De
bewoners betalen een vergoeding.
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DE TUIN VAN DE KLEINE CHEF

De tuin van de kleine chef is een kindvriendelijk buurtres-
taurant waar gezinnen met kinderen gezond en betaalbaar
kunnen komen eten. Het buurtrestaurant is open op dins-
dag- en donderdagavond en woensdagmiddag. Kwets-
bare gezinnen kunnen in het buurtrestaurant aan
voordeeltarief eten. Denk je hiervoor in aanmerking te
komen? Neem dan contact op met de sociale dienst van
het OCMW.

In het buurtrestaurant is ook een bokesbar, waar je een
lunchpakket kan aankopen voor de dag nadien, en een
huiswerkplek. 

Openingsuren
Maandag gesloten
Dinsdag 16.30u - 19u
Woensdag 12u - 14u
Donderdag 16.30u - 19u
Vrijdag gesloten

Kerkhofstraat 129
03 346 00 36 
kleinechef@boom.be
www.boom.be/detuinvandekleinechef
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BOEMPETAT

Boempetat! is een ruilwinkel, waar allerlei spulletjes voor
kinderen tussen 0 en 5 jaar geruild kunnen worden. Dat
gaat van meubeltjes en kleding tot bedlinnen en speel-
goed. Binnen de winkel wordt enkel gebruikt gemaakt van
een eigen munteenheid om de ruilhandel tot stand te bren-
gen. Je kan dus geen kledingstukken kopen met geld. Mun-
ten worden verkregen door zelf spulletjes binnen te
brengen.
Achteraan de winkel is een koffie- en speelhoekje. Ouders,
grootouders en andere opvoeders kunnen een tasje koffie
of thee drinken terwijl hun kinderen samen spelen. Op don-
derdagvoormiddag is het Tatertuin. Kinderen krijgen dan
ook een stukje fruit aangeboden.

Openingsuren
Voormiddag Namiddag

Maandag gesloten gesloten
Dinsdag 10u - 12.30u 13u - 16u
Woensdag 10u - 12.30u gesloten
Donderdag 10u - 12.30u 13u - 16u
Vrijdag 10u - 12.30u gesloten
Eerste zaterdag van de maand 10u - 12.30u

Blauwstraat 34
03 689 16 50 - 0473 33 82 31   
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(176 woongelegenheden, 88 assistentiewoningen, kortverblijf en dagverzorging)
Jozef Van Cleemputplein 1
2850 Boom
03 880 24 70 
https://www.boom.be/woonzorgcentrum
info@wzcdenbeuk.be

WOONZORGCENTRUM DEN BEUK
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CENTRUM VOOR 
DAGVERZORGING DEN BEUK
Ben je liever niet de hele dag alleen thuis? Heb je wat extra
zorg nodig tijdens jouw dagelijkse routine? Dan kan je te-
recht in ons dagverzorgingscentrum.

We bieden je:
•    Een dagverblijf in een warme en gezellige omgeving
•    Ontspanning en zorg 1 of meerdere dagen in de week
•    Activiteiten aangepast aan de interesses en noden van

onze gebruikers
•    Persoonlijke zorg door vertrouwde gezichten
•    Een warm middagmaal en broodmaaltijd ’s avonds
•    Vervoer van en naar ons dagverzorgingscentrum

KORTVERBLIJF DEN BEUK
Gaat jouw familie op reis of er eventjes van tussenuit en is
het moeilijk om alleen thuis te blijven? Ben je ziek geweest
en moet je aansterken na een opname in het ziekenhuis? 
Dan is het kortverblijf misschien iets voor jou. 

We bieden je:
•    Een tijdelijke opvang en zorg op maat, zo veel mogelijk

afgestemd op je thuissituatie
•    Een comfortabel ingerichte eigen kamer
•    Een gevarieerd aanbod aan ontspannende activiteiten
•    Vers bereide maaltijden uit onze eigen keuken
•    Een open huis, je ontvangt bezoek wanneer het jou het

best uitkomt

WOONZORGCENTRUM DEN BEUK
Kan je niet langer zelfstandig thuis wonen?  Heb je nood
aan extra hulp?
Dan verwelkomen wij je graag in ons woonzorgcentrum!

We bieden je:
•    Comfortabele kamers
•    Warme, deskundige en gespecialiseerde zorg
•    Een comfortabel ingerichte eigen kamer
•    Een gevarieerd aanbod aan ontspannende activiteiten

en uitstappen
•    Een open huis, je ontvangt bezoek wanneer het jou het

best uitkomt

ASSISTENTIEWONINGEN 
BOMENSTRAAT EN BRANDPUNT
Is je woning te groot geworden en wil je liever kleiner
wonen?  Ben je op zoek naar een veilige, comfortabele
flat?
Dan verwelkomen wij je graag in onze assistentiewonin-
gen!

We bieden je:
•    88 aangepaste en comfortabele flats (25 in Bomen-

straat en 63 in Brandpunt)
•    Een nieuwe thuis in de nabijheid van het woonzorgcen-

trum
•    Zelfstandig en huiselijk wonen en leven
•    Een veilig, geborgen gevoel door 24 uren permanentie

en een noodoproepsysteem 

Heb je interesse in één van onze diensten? Neem dan con-
tact op met ons.  Onze sociale dienst maakt graag een af-
spraak met jou om te bekijken wat mogelijk is.

03 880 24 34  of  info@wzcdenbeuk.be
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VLOTTER

Vlotter thuiszorg wil mensen ondersteuning bieden om zo
lang én zo goed mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. 

•    We bieden vanuit de dienst gezinszorg hulp aan oude-
ren, zorgbehoevenden en gezinnen in moeilijkheden
wanneer blijkt dat zij zelf niet meer volledig kunnen in-
staan voor hun persoonlijke verzorging of huishoude-
lijke taken. Afhankelijk van de hulpvraag en
hulpbehoefte kan de hulp tijdelijk of voor langere tijd
nodig zijn. Een bijdrage per uur wordt berekend in func-
tie van het inkomen en de gezinstoestand. Wensen
mensen enkel hulp bij het wekelijks onderhoud van de
woning, dan kan er poetshulp aangeboden vanuit de
aanvullende thuiszorg of dienstencheques. 

•    Van maandag tot en met vrijdag kunnen ouderen een
warme maaltijd aan huis laten bezorgen.  Een warme
maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en nagerecht
en kost €6,50. Voor zaterdag en op een feestdag voor-
zien we indien gewenst een koude schotel (levering
dag voordien), deze kost €5,50.

•    Mensen met mobiliteitsproblemen en beperkte financi-
ële middelen kunnen bij de Minder mobielencentrale te-
recht. Een dienstverlening van vrijwillige chauffeurs die
hun eigen wagen hiervoor gebruiken.  Rolstoelgebrui-
kers kunnen rekenen op aangepast vervoer van DAV
Rolkar Rivierenland.  

•    Inwoners van zorgregio Mechelen die behoren tot één
van de volgende doelgroepen: zorgbehoevenden in
een palliatieve situatie, met dementieproblemen of met
een langdurig chronische ziekte kunnen voor oppas be-
roep doen op een verzorgende of vrijwilliger gedu-
rende 2 à 3 nachten per week (van 22u00 tot 07u00).
Dit verloopt via Nachtzorg - Nachthotel.

Contact:
Vlotter thuiszorg: 
03 880 58 27 of thuiszorg@vlotter.be
Minder mobielencentrale: 
03 880 81 25  of mmc.rupelstreek@vlotter.be
Rolkar Rivierenland: 
03 843 39 12 of rolkar.rivierenland@vlotter.be
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Diversiteit in de samenleving is realiteit, elk individu is na-
melijk uniek met zijn eigen taal, cultuur, geloof, gebruiken, …
Wanneer je deze diversiteit positief benadert, spreken we
zelfs van een grote rijkdom voor de maatschappij. Het
Boomse beleid moet een weerspiegeling van de Boomse
bevolking zijn en daarom werd er een door de Vlaamse
overheid erkende diversiteitsdienst opgestart vanaf 1 ja-
nuari 2011. 

Diversiteit is geen gegeven apart, het zit verweven in alle
beleidsdomeinen. Net daarom zal de verwezenlijking tot
stand komen dankzij een intense samenwerking tussen ge-
meentelijke diensten, OCMW en externe organisaties.

Kortom: we streven  naar een diversiteitsbeleid met gelijke
kansen voor iedere burger en een goede verstandhouding
tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Dienst diversiteit & gelijke kansen
Antwerpsestraat 44
0475 78 01 77
diversiteit@boom.be

EEN GREEP UIT DE ACTIVITEITEN
•    Taterkaai: Een taal- en ontmoetingsinitiatief waarbij an-

derstaligen aan tafel schuiven met Nederlandstalige
vrijwilligers. In kleine groepjes houden we een gezellige
babbel over alledaagse zaken als hobby's, werken, win-
kelen, tv-programma's of familie. Zo kunnen andersta-
ligen hun Nederlands oefenen en onderhouden.

•    Babbelboom: Om de ouderbetrokkenheid en de kennis
van de Nederlandse taal te vergroten worden er lessen
maatschappelijke vorming aangeboden aan ouders in
de Boomse basisscholen.

•    Boomse verenigingen die werken rond diversiteit & ge-
lijke kansen kunnen subsidies ontvangen.

•    Regenboogzebrapad: Je bent er misschien al eens over
gelopen, maar het regenboogzebrapad is een realisatie
van de dienst diversiteit & gelijke kansen. De trotse am-
bassadeur is Gregory Frateur, voormalige Bomenaar en
zanger bij Dez Mona.

•    Vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen de ge-
meente Boom en de Pink Devils naar aanleiding van de
Internationale dag tegen Homofobie, Bifobie en trans-
fobie (IDAHOT)

DIVERSITEIT
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DIENST NOORD-ZUIDBELEID
Antwerpsestraat 44
03 880 18 92 - Noordzuid@boom.be

De gemeentelijke dienst Noord-Zuidbeleid ondersteunt or-
ganisaties en burgers die meeleven met Noord-Zuidvraag-
stukken zoals internationale solidariteit, duurzame
ontwikkeling en sociale economie. Deze ondersteuning is
gericht op het bevorderen van internationale samenwer-
king en op verbreding van het draagvlak voor internatio-
nale solidariteit. De doelgroep van deze subsidies zijn
erkende NGO’s en 4de pijlerinitiatieven die actief inzetten
op draagvlakversterking rond Noord-Zuidthema. Ook
kleinschalige projecten krijgen mogelijkheden waardoor in-
woners van de gemeente hun betrokkenheid met het Zui-
den een concrete invulling kunnen geven. 

De dienst Noord-Zuidbeleid organiseert onder andere de
volgende activiteiten: 
•    Als FairTradeGemeente kiest Boom bewust voor fair-

trade voedingsproducten en stimuleert lokale con-
sumptie en productie van duurzame voeding. Tijdens
de jaarlijkse fairtrade actie dag worden fairtrade pro-
ducten extra in de kijker gezet. 

•    11.11.11-actie: vindt jaarlijks plaats rond 11 november waar-
bij tientallen vrijwilligers geld inzamelen voor een goed
doel en een eetfestijn organiseren voor de Bomenaars.

•    Noord-Zuid in je buurt getuigenisavonden: de ge-
meente verleent verschillende toelagen aan organisa-
ties die actief zijn in ontwikkelingslanden. De dienst
Noord-Zuidbeleid organiseert jaarlijks een aantal getui-
genisavonden waarop enkele projecten worden voor-
gesteld. De toegang is gratis.

NOORD-ZUID



48

SCHOLEN
De gemeente Boom heeft op haar grondgebied een rijk
aanbod aan scholen waarbij de drie verschillende  onder-
wijsnetten zijn vertegenwoordigd. 

Basis- en kleuteronderwijs
Villa Kakelbont 
Dirkputstraat 428 
03 844 28 69
info@boompark.be
www.leefschoolvillakakelbont.be

GO! Basisschool Boom Park
Van Leriuslaan 221
03 888 20 18
info@boompark.be
www.boompark.be

Basisschool OLVI De Reuzenboom
Spoorweglaan 25
03 888 92 92
secretariaat@dereuzenboom.be
www.dereuzenboom.be

Basisschool OLVI De Kade
Bassinstraat 15a
03 880 27 40
info@dekade.be
www.dekade.be

GO! Basisschool ’t Krekeltje
Uitbreidingsstraat 40
03 844 20 22
info@hetkrekeltje.be
www.hetkrekeltje.be

GO! Basisschool De Hoeksteen
Tuyaertsstraat 53
03 888 02 17
info@dehoeksteen-boom.be
www.dehoeksteen-boom.be

Secundair onderwijs
GO! Middenschool Den Brandt
Hollezijp 11
03 888 15 99
info@msdenbrandt.be
www.msdenbrandt.be

GO! Atheneum Boom
Jan Baptist Davidstraat 2
03 888 05 24
info@atheneumboom.be
www.atheneumboom.be

PTS Boom
Beukenlaan 44/1
03 880 82 00
info.ptsboom@provincieantwerpen.be
www.pts-boom-mechelen.be
OLVI Eerste graad - 1ste en 2de jaar
Brandstraat 44
03 880 26 70
info.eerstegraad@olviboom.be
www.olviboom.be

ONDERWIJS EN KINDEROPVANG
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OLVI Tweede graad - 3de jaar
Gasstraat 2
03 880 27 55
info.tweedegraad@olviboom.be
www.olviboom.be

OLVI Tweede graad - 4de jaar
O-L-Vrouwstraat 9, 2850 Boom
03 880 27 30
info.tweedegraad@olviboom.be
www.olviboom.be

OLVI Derde graad - 5de, 6de en 7de jaar
Bassinstraat 15
03 880 27 35
info.derdegraad@olviboom.be
www.olviboom.be

KINDEROPVANG
Kinderdagverblijven en onthaalouders
In Boom zijn twee kinderdagverblijven actief en verschil-
lende onthaalouders. De onthaalouders zijn aangesloten bij
KOBO. 

Troetelboom (groepsopvang met inkomenstarief)
Jozef Van Cleemputplein 3 
2850 Boom 
Telefoon: 03 459 22 20 
E-mailadres: troetelboom@boom.be 

De Grote Vosjes (groepsopvang met inkomenstarief)
Wilgenstraat 5 bus A 
2850 Boom 
Telefoon: 0496 52 24 42
info@kdv-vosjes.be 
www.kdv-vosjes.be

De Kleine Vosjes (groepsopvang met vrije prijs)
Antwerpsestraat 382
0468 35 43 11
info@kdv-vosjes.be
www.kdv-vosjes.be

KOBO kinderopvang Boom en omstreken 
(gezinsopvang)
Kerkstraat 54
2850 Boom
Telefoon: 03 880 50 91
info@kinderopvangkobo.be
www.kinderopvangkobo.be

Loket kinderopvang
Hulp nodig bij de aanvraag of prijsberekening? Je kan tij-
dens de openingsuren van Boempetat! terecht bij een me-
dewerker van Huis  van het Kind. 

Buitenschoolse kinderopvang
Jozef Van Cleemputplein 3 
03 459 22 10
bko@boom.be

De buitenschoolse kinderopvang is gericht naar alle
schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar oud. De op-
vang opent ’s morgens om 6.45u en eindigt ’s avonds om
18.15u.  De kinderen kunnen voor en na school vrij spelen
in de kinderopvang. Tijdens vakanties en schoolvrije dagen
zijn er activiteiten voorzien zoals voorlezen, knutselen, bui-
ten spelen…. Afhankelijk van waar de kinderen naar school
gaan worden ze opgevangen in één van onze twee op-
vanglocaties. 

Locaties
BKO ’t Kersenpitje 
Jozef Van Cleemputplein 3
03 459 22 12

Voor de scholen: Basisschool De Hoeksteen, Basisschool ’t
Krekeltje, OLVI De Kade, Villa Kakelbont, Sjabi De Wissel,
BSBO Groenlaar, Ter Elst 

BKO ’t Beukennootje 
Beukenlaan 44
03 844 10 62

Voor de scholen: Boom Park en OLVI Reuzenboom.
Om van de buitenschoolse kinderopvang gebruik te maken
is een inschrijving verplicht. Voor alle informatie kan je te-
recht op onze website. Eens de kinderen ingeschreven zijn
kunnen zij zonder vooraf te verwittigen op schooldagen
opgevangen worden in de kinderopvang.  

Tijdens de vakantie worden de kleuters opgevangen in de
buitenschoolse kinderopvang. Hiervoor is inschrijven wel
verplicht! Alle ouders die ingeschreven zijn in de BKO wor-
den hier op voorhand van op de hoogte gesteld. De kin-
deren van lagere schoolleeftijd kunnen terecht bij de
speelpleinwerking. 
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HUIS VAN HET KIND
Huis van het Kind Boom zet zich in voor (aanstaande) ou-
ders en kinderen en jongeren. Ouders met vragen over
preventieve gezinsondersteuning kunnen bij de medewer-
kers van Huis van het Kind terecht. Zij verwijzen door naar
het aanbod van Huis van het Kind of een partnerorgani-
satie. Tijdens de openingsuren van Boempetat! kan je 
terecht bij de medewerkers van Huis van het Kind. Je kan
je vraag ook stellen of een afspraak maken via huis.vanhet-
kind@boom.be of 0473 33 82 31.

ALPHAKLAS
Alphaklas is een huiswerkklas die doorgaat op dinsdag en
donderdag van 15.30u tot 17u, voor lagere schoolkinderen
die naar een Boomse school gaan. De kinderen die naar de
Alphaklas komen zijn doorverwezen door de school. Het
gaat om kinderen die thuis de kans niet hebben om rustig
hun huiswerk te maken of die weinig ondersteuning krijgen
op dit vlak. We willen hen de nodige ruimte en begeleiding
geven. De scholen worden betrokken bij het project door
regelmatig feedback te geven over de kinderen en indien
nodig door extra oefeningen te vragen. Ook de ouders
worden betrokken door hen regelmatig aan te spreken
over het functioneren van hun kinderen in de huiswerkklas.
Momenteel worden er twee Alphaklassen ingericht voor
drie scholen. Alle Alphaklassen hebben een hoofdbegelei-
der en enkele vrijwilligers. Vrijwilligers zijn nog steeds wel-
kom.

Meer informatie:
huis.vanhetkind@boom.be
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JEUGDDIENST
Antwerpsestraat 44
03 880 18 95, 03 880 18 96 of 
jeugd@boom.be 

Wij werken op afspraak. Via  www.boom.be/afspraak kan je een afspraak maken bij deze dienst. Als je niet online bent,
kan je telefonisch een afspraak maken op het nummer 03 880 18 00.
Afspraken kunnen gepland worden van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12u en op woensdag ook tussen 16.30u en
19u.

JEUGD
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Activiteiten:
•    Buitenspeeldag
•    Speelpleinwerking
•    Tienerwerking
•    Rupeljoeng
•    Buurtwerking den Uit
•    Animatorenwerking
•    Jeugdraad

Ondersteuning jongeren en jeugdverenigingen:
•    Jeugdontleenservice
•    Subsidies
•    Vorming

Jeugdruimte en jeugdcultuur:
•    speelstraten
•    skateterrein
•    Speelterreinen
•    Agora spaces
•    repetitieruimte
•    projectsubsidie

Jongerenwerkingen:
•    jeugdopbouwwerking
•    jeugdhuis

De jeugddienst zorgt voor een gevarieerd aanbod aan acti-
viteiten voor kinderen en jongeren. Tijdens schoolvakanties
kunnen kinderen en tieners van 6 tot 15 jaar terecht op de
speelplein- en tienerwerking. Buiten de schoolvakanties kun-
nen kinderen vanaf 6 jaar komen ravotten in de buurtwer-
king den Uit. Een enthousiaste groep animatoren zorgt voor
een aanbod spannende en leuke activiteiten. In het voorjaar
staat ook jaarlijks de Buitenspeeldag op het programma.
Onder de noemer Rupeljoeng organiseren we activiteiten
voor tieners uit de regio. Ook de jeugdraad doet z’n duit in
het zakje. Naast advies geven over het jeugdbeleid organi-
seren zij immers zelf activiteiten zoals de Dag van de Jeugd-
beweging. Meer info over de activiteiten vind je in de
brochure die de jeugddienst drie keer per jaar verspreidt. 

Daarnaast kan je in Boom terecht bij diverse jeugdvereni-
gingen. De gemeente ondersteunt hen met subsidies voor
hun werking, hun lokalen en het vervoer van hun kampma-
teriaal. De jeugddienst biedt ook regelmatig vorming aan
en betaalt een deel van de kosten voor jeugdwerkcursus-
sen terug. Het volledige overzicht van Boomse jeugdver-
enigingen is te vinden op de website van de gemeente. 

De jeugddienst baat ook mee de repetitieruimte in het
Feestpaleis en het skateterrein aan het Van Cleemputplein
uit. Jongeren kunnen er terecht om hun sportieve en cul-
turele strapatsen uit te leven. Ook speelterreinen en Agora
Spaces worden beheerd door de jeugddienst. Voor vereni-
gingen en groepen jongeren is er ook een subsidie als ze
graag zelf een project organiseren. De jeugddienst onder-
steunt ook buurtbewoners die hun straat graag omtoveren
tot een speelstraat. Meer info is te vinden op de website
van de gemeente en van cultuurcentrum de Steiger. 

Intussen bereidt de jeugddienst ook de komst van een
eigen jeugdhuis voor en ondersteunt ze de bestaande
jeugdopbouwwerking. 
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SENIOREN

SENIORENCONSULENTE
Je kan bij de seniorenconsulente terecht met vragen over
aspecten van het ouder worden en de daaraan gekoppelde
noden en behoeften.  Je krijgt de nodige informatie of
wordt doorverwezen naar de juiste dienst of voorziening.
De seniorenconsulente is ook vertegenwoordigd in de
Boomse Seniorenadviesraad.

Contactgegevens:
03 880 58 41
senioren@boom.be

SENIORENADVIESRAAD (SAR)
Senioren (55+) hebben een stem in onze gemeente.
Daarom bestaat er een Boomse Seniorenadviesraad.  De
SAR heeft als opdracht om het bestuur mee te delen wat
er speelt bij Boomse senioren, welke verlangens en bekom-
mernissen ze hebben. Dit gebeurt via het verstrekken van
adviezen; op eigen initiatief, of op vraag van het bestuur.
Ook de samenwerking tussen plaatselijke seniorenvereni-
gingen wordt via de SAR nog versterkt.  
Een greep uit de activiteiten/projecten ingericht door de
SAR: seniorenweek, seniorenbeurs, winterdrink, infomo-
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menten, daguitstap, fietstocht, workshops, cultureel aan-
bod ism cultuurdienst, sportaanbod ism sportdienst, enz…
alles wat senioren kan aanbelangen.

Wil je iets aankaarten of heb je een vraag voor de SAR,
dan kan je een schrijven richten aan: 
Lokaal bestuur Boom
T.a.v. Seniorenadviesraad Boom
Jozef Van Cleemputplein 1, 2850 Boom
senioren@boom.be

Seniorenverenigingen lid bij de SAR: 
Ben je 55+ en doe je graag activiteiten met leeftijdsgeno-
ten? Neem dan contact op met één van onze Boomse se-
niorenverenigingen. Allen hebben ze  een zeer ruim
aanbod aan activiteiten.  Of wil je liever eerst een activiteit
van een vereniging eens uitproberen? Raadpleeg dan de
‘Activiteitenkalender’ in het gemeentelijk Blad. Hierin staat
op regelmatige basis het open aanbod vanuit de senioren-
verenigingen, dus ongeacht of je nu lid bent of niet, je kan
hieraan deelnemen.

Volgende verenigingen zijn actief in Boom
•    S-Plus (Socialistische seniorenvereniging), contactper-

soon Anita Calluy: 03 888 67 81, anita.calluy@skynet.be 
•    Neos (Netwerk van Ondernemende senioren), contact-

persoon Greet Gordts: 03 888 01 70, fb698975@sky-
net.be

•    VLAS (Vlaamse Actieve Senioren), contactpersoon
Jean Reyniers: 03 457 28 91, Jean.reyniers@gmail.com

•    Vief (liberale seniorenvereniging), contactpersoon An-
drea Beeckmans: 03 888 27 60, 

     andrea.beeckmans@skynet.be
•    OKRA (Open Kristelijk Respectvol Actief).  Voor deze

vereniging bestaan er drie plaatselijke afdelingen te
Boom:

•    Okra Boom Centrum: Anny De Wachter, 03 844 21 42,
paul.molkens@skynet.be

•    Okra Boom Park: Anne-Marie Leens, 03 888 37 03, 
     annemarieleens@gmail.com
•    Okra Bosstraat: Achiel Rypens: 03 844 34 25, 
     achiel.rypens@telenet.be

FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Gemeentelijke opleg op de Aanpassingspremie van
Wonen Antwerpen: 
Wanneer een woning wordt aangepast aan de lichamelijke
behoeften van een inwonende 65+, dan kan hiervoor een
aanpassingspremie bij Wonen Antwerpen worden aange-
vraagd.  Boomse senioren die deze tegemoetkoming van
Wonen Antwerpen ontvingen, hebben bovendien recht op
een extra gemeentelijke opleg van 10% op het reeds ver-
kregen bedrag van Wonen Antwerpen (maximum €700).  
De gemeentelijke premie kan niet zelf worden aange-
vraagd, deze wordt automatisch toegekend na ontvangst
van de tegemoetkoming van Wonen Antwerpen.

Aanvraag Aanpassingspremie Wonen Antwerpen:
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Tel: 03 224 61 16
e-mail: wonen.antwerpen@rwo.vlaanderen.be

SENIORENRESTAURANT
In het seniorenrestaurant kunnen Boomse senioren van 65
jaar of ouder terecht voor een lekkere en gezonde maaltijd
tegen een democratische prijs. Gebruikers van het senio-
renrestaurant kunnen gratis deelnemen aan de namiddag-
activiteiten die in de animatiezaal van het WZC
georganiseerd worden. Gelegenheid tot napraten met een
drankje is mogelijk in de taverne. Kostprijs is €8, dieetmaal-
tijden zijn mogelijk. 

Meer info? WZC Den Beuk: 03 880 24 70
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Afvallijn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03 350 08 14 of 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .via www.igean.be

Ambulance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112                                      

Antigifcentrum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .070 245 245

Apotheker van wacht . . . . . . . . . . . . . .0903 99 000

Belastingen (contact center)  . . . . . . .02 572 57 57

Bibliotheek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03 888 38 52

Brandweer (dringende oproepen)  . .112

Bpost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 201 23 45

Card Stop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .070 344 344

Child Focus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 000

De Lijn   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .070 220 200

De Schorre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03 880 76 00

Druglijn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .078 15 10 20 

Gasreuk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0800 65 065

Gemeentelijke Academie voor 

Muziek en Woord . . . . . . . . . . . . . . . .03 880 19 61

Huisartsenpost N16 . . . . . . . . . . . . . . . .03 886 16 16

Kindermishandeling  . . . . . . . . . . . . . . .1712

NMBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 528 28 28 

Politie

      Voor dringende oproepen . . . . . .101

      Lokale Politiezone Rupel  . . . . . . .03 443 09 00

Sociale dienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03 880 58 32

Tandarts van wacht  . . . . . . . . . . . . . . .0903 39969

Tele-Onthaal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

Toerisme Rupelstreek  . . . . . . . . . . . . .03 880 76 25

WZC Den Beuk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03 880 24 70

Zelfmoordpreventie  . . . . . . . . . . . . . .1813

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

WACHTDIENSTEN

Dokters:
www.huisartsenwachtpostn16.be

Apothekers
Algemeen oproepnummer 
0903 99 000 
tussen 22 en 9u of via 
www.apotheek.be

Tandarts
Wachtdiensttelefoon op 0903 399 69
Enkel weekends en feest- en brugdagentussen
9u en 18u 
oproep: 1,5 euro per minuut
www.tandarts.be

Dierenartsen
Zoek op via www.dierenarts-van-wacht.be
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JEUGDRAAD
Voor contactgegevens van deze verenigingen kan je terecht
bij Gunter Waegemans, jeugdconsulent: 03 880 18 95 of
jeugd@boom.be  

•    Chiro Calimero
     http://www.chiro-calimero.be
•    Chiro Kontakt Meisjes
     http://chirokontaktboom.be
•    Chiro Kontakt Jongens
     http://chirokontaktboom.be 
•    Gidsen Boom  
     http://gidsenboom.be  
•    Jongenswerking Noûr
     https://www.facebook.com/NOURVZW/
•    Meisjeswerking Intisaar
     https://www.facebook.com/NOURVZW/ 
•    Jeugdhuis ‘t Sfeer 
     https://www.facebook.com/T-sfeer-154947087998613/ 
•    Jeugdhuis Roots
     https://jeugdhuisroots.weebly.com/
•    Jeugdopbouwwerking Lejo
     https://www.lejo.be/vrijetijdswerking/jongerenwerkin-

gen/lejo-boom/
•    Jongsocialisten Boom
     https://www.facebook.com/animo.boom.31 
•    Jong CD&V Boom
     https://www.facebook.com/boomjongcdenv 
•    Jong N-VA Boom
     http://boom.n-va.be
•    Jong Groen Boom
     https://www.jonggroen.be/boom 

SPORTRAAD
Voor contactgegevens van deze verenigingen kan je te-
recht bij Marleen Naegels, sportfunctionaris: 03 888 94 83
of sport@boom.be 

•    WIBO (atletiek)
     www.wibo.be
•    Verenigde Boomse Duivenbonden
•    Kon. Boomse Verbroedering
•    De Kon. Boomse Vissers
•    K.M. De Lustige Vissers
•    Judoschool Fudji-Yama
     www.judoboom.be
•    Bushido Martial Arts Center (karate)
     www.bushido-mac.be
•    Haagse Sportievelingen
     haagstukken.simplesite.com
•    Petanqueclub Boom vzw
     www.pcboom.be
•    Kon. Boomse Scheidsrechtersvereniging vzw
     www.kbsv.be
•    Kon. Boom Tennis Club vzw
     www.tennisclubboom.be
•    Kon. Turnkring Boom
     www.turnkringboom.be
•    Socialistische Turnkring Volharding Boom vzw
     www.volhardingboom.be
•    Kon. Rupel Boom FC Jeugd (voetbal)
     www.krupelboomfc.be
•    Noeveren VV (voetbal)
•    SFC Vitesse Boom vzw (voetbal)
     www.vitesse.be

ADVIESRADEN
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•    Dee Bee United (voetbal)
•    S-Sport // Recreas Boom
•    WSV Schorrestappers (wandelen)
     www.wsvschorrestappers.be
•    Kon. Wielerclub De Rupelspurters Boom vzw
•    WTC De Fietsneuzen
     www.defietsneuzen.be
•    Koninklijke Zwemclub De IJsberen
     www.ijsberen-boom.be
•    Verenigde Willebroekse Zwemclub
     www.vwz.be
•    Braxgata Hockeyclub vzw
     www.braxgata.be
•    Vzw Boomse Kajakclub De Schorre
•    ZVC Nova Zembla
•    Phantoms Basket Boom
     www.phantoms-basket.be
•    Boomse Rij- en jumpingclub Kleine Steile
•    WTC De Schorretrappers
•    Thaiboxclub Champions Gym Boom
•    Rupel Cycling Team
•    KC Boomse (korfbal)

CULTUURRAAD
Voor contactgegevens van deze verenigingen kan je te-
recht bij Frank Rits, Afdelingshoofd cultuur en vrije tijd: 
03 880 18 99 of cultuur@boom.be 

•    Dameskoor Adagio
•    Toneelkring Arbeid Adelt
•    Koninklijke Fotoclub Argus Boom
•    Boomse Film Studio (BFS)
•    Blue Magic Boom
•    Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpen-

heuvel Boom
•    Curieus
•    Davidsfonds
•    Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen

(EMABB)
•    Fanfaare De Sint-Jansvrinde
•    Femma Boom Heilig Hart
•    Fotokring Bosstraat
•    Steenbakkerijmuseum van de Rupelstreek ‘t Geleeg
•    KKVT Harlekijn

•    Koninklijke Harmonicaisten Boom
•    De Kaaimannen
•    Markant
•    Musica Nova
•    Okra-academie Rupel
•    Oudervereniging voor de Moraal (OVM)
•    Clubhuis Pertsgad
•    Theater Piep
•    Koninklijke Rupel Hobby Club
•    Koninklijke Harmonie Rupelzonen
•    Koninklijke Harmonie Sforzando
•    Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome

SENIORENADVIESRAAD
De contactgegevens van deze verenigingen vind je op blz.
54 

•    S-Plus (Socialistische seniorenvereniging) 
•    Neos (Netwerk van Ondernemende senioren)
•    VLAS (Vlaamse Actieve Senioren)
•    Vief (liberale seniorenvereniging)
•    OKRA (Open Kristelijk Respectvol Actief). 
     Voor deze vereniging bestaan er drie plaatselijke afde-

lingen te Boom:
     -    Okra Boom Centrum
     -    Okra Boom Park
     -    Okra Bosstraat

NOORD-ZUIDRAAD
Voor contactgegevens van deze verenigingen kan je te-
recht bij Nathalie Janssens: 03 880 18 92 of
noordzuid@boom.be.

•    11.11.11 afdeling Boom
•    Amnesty International
•    Rikolto
•    Fairtrade Boom’t
•    Oxfam Wereldwinkel
•    Rode Kruis - afdeling Boom-Rumst
•    Joko Togo
•    Ubuntu Festival
•    Palestina Solidariteit
•    Welzijnsschakels Boom
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